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TIME

АКТУАЛЬНОСТЬ «СУДЕБНИКА» МХИТАРА ГОША В НАШЕ 
ВРЕМЯ

 
Մ խի թար գո շի « Դա տաս տա նա գի քը» 12-րդ դա րի վեր ջին՝ տվյալ ժա մա նա-

կի հայ կա կան պե տա կա նու թյան և ան կա խու թյան կա յաց ման ու շ կազ մա վոր ման 
հրա մա յա կա նով կազմ ված հայ ի րա վա կան մտ քի գլուխ գոր ծոց է, ո րի ի րա վա կան 
ար ժեքն ու մի շարք դրույթ նե րի հրա մա յա կա նը պահ պան վում է առ այ սօր։ Դա-
տաս տա նա գիր քը, ո րի ճիշտ ան վա նում է « Գիրք դա տաս տա նի», տվյալ ժա մա-
նա կաշր ջա նի ա ռա ջա տար կո դի ֆի կաց ված հա վա քա ծու է ր։ Դրա վկա յու թյունն է 
տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի այլ ի րա վա կան հու շար ձան նե րի հետ նրա հա մե մա-
տու թյու նը։ Բա վա րար է ծա նո թա նալ տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի ի րա վա կան հու-
շար ձան նե րին, ո րի ար դյուն քում ա ռանց բար դու թյան հնա րա վոր է տալ նշ ված 
գնա հա տա կա նը՝ (Աա լյան օ րենք՝ 6-րդ դար, Սաք սո նա կան դա տաս տա նա գիրք՝ 
8-րդ դար, ան գլի ա կան Կնուտ թա գա վո րի օ րենք նե րը՝ 1017-1035 թթ., Սաք սո նա-
կան հայե լի՝ 1224-1230 թթ., Մագ դե բուր գյան օ րենք ներ՝ 12-14-րդ դա րեր, « Դոն 
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Ալ ֆոնս թա գա վո րի յոթն օ րենք նե րը»` 1256-1265 թթ., Բո վե զի ի սո վո րույթ նե րը՝ 
1232 թ., Կոն րադ Օտ տո նի ստա տուտ նե րը՝ 12-րդ դար, « Ռու սա կան պրավ դան»` 
11-13-րդ դա րեր և այլն), ի նչ պես նաև շա րի ա թի օ րենք նե րի վրա հիմ ված մահ մե-
դա կան ի րա վուն քին, ո րոնք հիմ ա կա նում կար գա վո րում է ին Ա ռա ջա վոր Ա սի այի 
ե րկր նե րի ըն տա նե կան և քա ղա քա ցի ա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, ի սկ հա սա րա-
կա կան բազ մա թիվ այլ հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վոր վում է ին սո վո րու թային 
ի րա վուն քի նոր մե րով։ 

Գո շի Դա տաս տա նա գիրքն ա ռա ջին ան գամ օ րեն քի ու ժ է ստա ցել 13-րդ 
դարում Կիլիկիայի  հայ կա կան թա գա վո րու թյու նում։ 16-րդ դարում այն ըն դուն-
վել է Լե հաս տա նի թա գա վոր Սի գիզ մունդ I-ի կող մից հայ կա կան Լվովի, Կա-
մե նեց-Պո դոլս կի և այլ քա ղաք նե րի գա ղութ նե րի հա մար1։ Դա տաս տա նագր քի 
ա ռան ձին հատ ված ներ թարգ ման վել են լա տի նե րեն, լե հե րեն, թա թա րե րեն լե-
զու նե րով և կի րա ռե ցին Ղրի մի թա թար նե րը: 18-րդ դա րի կե սե րին Ա ստ րա խա-
նի հայ հա մայն քը դրա հիմ քի վրա կազ մեց նոր օ րենս գիրք, ո րը հաս տատ վեց 
ցա րա կան կա ռա վա րու թյան կող մից: 18-րդ դարում Մ խի թար Գո շի դա տաս տա-
նա գիր քը մտել է վրա ցա կան օ րենք նե րի մեջ, դրանք հայտ նի են ի բրև Վախ թան-
գյան օ րենք նե րի ժո ղո վա ծու (օ րենք նե րի ժո ղո վա ծու, ո րը կազմ վել է Վրաս տա նի 
Վախ թանգ թա գա վո րի կող մից), ժո ղո վա ծուն շա րու նա կում էր գոր ծել նույ նիսկ 
այն ժա մա նակ, ե րբ Վ րաս տանն ան ցավ Ռուսաստանի  կազ մի մեջ։ Այն կի րառ վել 
է նաև Հնդ կաս տա նում, Սու դա նում: 

Դա տաս տա նա գիր քը պահ պան վել է բազ մա թիվ հայ կա կան ձե ռա գիր աղ-
բյուր նե րում, ո րոնք այժմ պահ պան վում են Եր ևա նի մա տե նա դա րա նում, Վե նե-
տի կի, Վի են նայի, Բեյ րու թի, Փա րի զի ու այլ հայտ նի գրա դա րան նե րում և մա տե-
նա դա րան նե րում։

  Հայտ նի են դա տաս տա նագր քի Ա, Բ, Գ խմ բագ րու թյուն նե րը։ Ա խմ բագ րու-
թյու նը բաղ կա ցած է նա խադ րու թյու նից և բուն դա տաս տա նագր քից (251 հոդ-
ված)։ Բ խմ բագ րու թյու նը բա ժան վում է աշ խար հա կան (130 հոդ ված) և ե կե ղե ցա-
կան մա սե րի (124 հոդ ված)։ Գ խմ բագ րու թյու նը նույ նա նում է Ա-ի հետ, սա կայն 
հա մա ռոտ է և տար բեր վում է ը ստ է ու թյան։

 Դա տաս տա նագր քի աղ բյուր ներն ե ն՝ ա) «բ նա վո րա կան» օ րենք, բ) մահ մե դա-
կան օ րենք ներ, գ) զա նա զան քրիս տո նյա ազ գե րի օ րենք ներ և ի րա վա բա նա կան 
ա վան դույթ ներ, դ) Ա ստ վա ծա շուն չը՝ Հին և Նոր Կտա կա րան նե րը, ու նա մա նա-
վանդ մով սի սա կան Հն գա մա տյա նը, ե) հայ կա նո նա կան ի րա վուն քը ։

 Դա տաս տա նա գիրքն ը նդ գր կում է ֆե ո դա լա կան ի րա վուն քի բո լոր ճյու ղերն ու 
ի նս տի տուտ նե րը, հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բազ մա պի սի բնա գա-
վառ նե րը։ 

Գո շը կողմ ա կից էր շատ օ րենք նե րի սո վո րու թային ու ժով կար գա վոր մա նը, 
ե թե դրանք հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել, ի սկ ան հնա րի նու թյան դեպ քում նա 

1 Տե՛ս Կա մե նեց-Պո դոլսկ քա ղա քի Հայ կա կան դա տա րա նի ար ձա նագ րու թյուն նե րը (1559-1575 թթ), 
1-631 ար ձա նագ րու թյուն ներ, Հայ կա կան ՍՍՌ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի հրա տա րակ չու թյուն, 
Եր ևան, 1963 թ.: 
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ա ռա ջար կում էր օգ տա գոր ծել այլ ե րկր նե րի փոր ձը, փաս տո րեն դրա նով Գոշն 
ա ռաջ է քա շել ի րա վուն քի ա նա լո գի այի կի րա ռե լի ու թյու նը։ 

Դա տաս տա նագր քում Գոշն ա ռաջ նորդ վել է իր ի սկ հռ չա կած «օ րենք նե րը 
մար դու հա մար են, ոչ թե մար դը՝ օ րենք նե րի հա մար» սկզ բուն քով:

Մ խի թար Գո շի ի րա վա գի տա կան ու ս մուն քը կա ռուց ված է ան ձի, ազ գի և պե-
տու թյան ի նք նիշ խա նու թյան գա ղա փա րի հեն քի վրա: 

Գո շի պե տա կան ի նք նիշ խա նու թյան մա սին հայե ցա կար գի բո վան դա կու-
թյունն ար տա հայտ վում է հետ ևյա լում. ա ռա ջին` ը ստ Գո շի` ի նք նիշ խա նու թյան 
կրո ղը թա գա վորն է, քան զի թա գա վորն է պե տու թյան գլու խը, ե րկ րորդ` Գոշն 
ի նք նիշ խա նու թյան կար ևոր հատ կա նիշ ներ է հա մա րում պե տու թյան գե րիշ խա-
նու թյու նը հպա տակ ժո ղովր դի նկատ մամբ և ան կա խու թյու նը` ար տա քին հա-
րա բե րու թյուն նե րում. «ու րիշ ժո ղո վուրդ նե րից (պե տու թյուն նե րից) պետք է հարկ 
վերց նել կամ հարկ չտալ»: Սա կայն պե տա կան ի նք նիշ խա նու թյունն ան սահ մա-
նա փակ չէ ի նչ պես ե րկ րի ներ սում, այն պես էլ ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րում: 
Թա գա վո րին օժ տե լով պե տա կան ի նք նիշ խա նու թյամբ` Գո շը ո րո շա կի ի րա վա-
նոր մե րով սահ մա նա փա կում է նրա իշ խա նու թյու նը. « Դա տաս տա նաւ վա րես ցի 
յա մե նայն ի րք եւ ի գործս հա ւա տա ցե ալ թա գա ւոր»: Օ րեն քին են թարկ վե լը պար-
տա դիր է բո լո րի, այդ թվում և թա գա վո րի հա մար, ո րով հետև քա նի դեռ գոր ծում 
է օ րեն քը, այն պետք է պահ պան վի « զի օ րէնք է եւ պա հէ լի ե»2: Ու րեմ` պե տու թյու-
նը բա ցար ձակ սու վե րեն չէ: Ա վե լին՝ Մխի թար Գո շը սահ մա նում է, որ ե թե ի նք նիշ-
խան թա գա վո րը ա նար ժա նա բար վա րի թա գա վո րու թյու նը և ան հար կի խախ տի 
խա ղա ղու թյու նը, ա պա այդ պի սի թա գա վո րը գա հըն կեց պետք է ար վի։ 

Ու ժեղ մի ա պե տու թյան ե րաշ խիք նե րից մե կը գա հա ժա ռանգ ման կա յուն կարգն 
է: Նա սահ մա նում է գա հի փո խան ցում ու ղիղ գծով` հո րից որ դուն` քաջ գի տակ-
ցե լով ե րկ րի ղե կա վա րի դերն ու նշա նա կու թյու նը պե տա կան կա ռա վար ման գոր-
ծում: Գո շը սահ մա նում է որ գահն ան ցնի ոչ թե ան պայ ման ան դրա նիկ որ դուն, 
այլ որ դի նե րից ա ռա ջա դե մին: Գո շը սահ մա նում է, որ ե թե թա գա վորն եղ բայր 
ու նի, ա պա գա հա ժա ռանգ կա րող է դառ նալ թա գա վո րի եղ բայ րը, ո րը պայ մա նա-
վոր ված էր տվյալ ժա մա նա կի քա ղա քա կան ան ցու դար ձով (Գո շը ի նկա տի ու ներ 
Զա քա րյա և Ի վա նե Եղ բայր նե րին)։ 

«Իսկ ե թե թա գա վո րը եղ բայր ներ ու նե նա, թող նրանք նս տեն գա հին, քան զի 
ի րա վա ցի չի լի նի, ե րբ մինչ եղ բայր նե րը կեն դա նի լի նեն, որ դի նե րը նս տեն գա-
հին, այլ, որ դի նե րը գա հին նս տեն՝ եղ բայր նե րի մա հից հե տո մի այն: Ի սկ ե թե ար-
քան դուստր ու նե նա, նա կես եղ բոր մաս վերց նի: Ի սկ ե թե մեռ նեն թա գա վոր ներն 
ու նրանց որ դի նե րը եւ թա գա վո րի որ դին որ դի ներ ու նե նա եւ դուստրն էլ որ դի ներ 
ու նե նա, ա պա որ դու որ դի նե րը ա թո ռը ժա ռան գեն եւ ոչ թե դս տեր որ դի նե րը 
եւ որ քան ծնն դյամբ որ դի ներ ու նե նա կամ որ դու որ դի ներ, դս տեր զա վակ նե րից 
ար քա չվերց նել, ի սկ ե թե վերց նեն՝ վերց րած նե րը օ տար թող հա մար վեն, եւ ոչ 

2 Մխի թար Գոշ, Դա տաս տա նա գիրք հայոց, աշ խա տու թյամբ Վ. ծ.վ. Բաս տա մյաան ցի, Վա ղար շա-
պատ, 1880, էջ (այ սու հետև՝ տեքս տում Դատ. և է ջը):
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իս կա կան ժա ռան գոր դե»3: 
Թա գա վո րու թյուն նե րը, հա մա ձայն Գո շի, քա րա ցած և հա վի տե նա կան կա տե-

գո րի ա ներ չեն, այլ ի նչ պես ա մեն բան, այն նույն պես ան ցո ղիկ է և փո փո խա կան: 
Այս տե ղից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ, ը ստ Գո շի թա գա վո րու թյուն նե րը, պետք է 
հա մա պա տաս խա նեն ի րենց ժա մա նակ նե րի պա հանջ նե րին, հա կա ռակ դեպ քում 
նրանք դա տա պարտ ված են կոր ծան ման: 

Պե տա կան ի նք նիշ խա նու թյան մա սին Գո շի սահ մա նու մից մի այն մի քա նի 
դար հե տո Ֆրան սի ա ցի նշա նա վոր մտա ծող Ժան Բո դե նը, (1530-1596 թթ.) Եվ րո-
պա յում ա ռա ջինն իր` « Վեց գիրք պե տու թյան մա սին» (1576 թ.) գր քում ձևա կեր-
պեց պե տա կան ի նք նիշ խա նու թյան մա սին ու ս մուն քը: Այ նու հան դերձ, հա մաշ-
խար հային ի րա վա գի տու թյու նը որ պես պե տա կան ի նք նիշ խա նու թյան ու ս մուն քի 
հիմ ա դիր ճա նա չում է ժան Բո դե նին:

 Դա տաս տա նագր քի ա մե նա կար ևոր դրույթ նե րից մե կը մարդ կանց բնա կան 
հա վա սա րու թյան ի րա վունքն է։ Մարդ կանց բնա կան հա վա սա րու թյան գա ղա-
փա րը հայտ նի է մարդ կու թյա նը վաղ ժա մա նա կաշր ջա նից: Սա կայն շատ մտա-
ծող ներ թե՛ Գո շից ա ռաջ, թե՛ նրա ժա մա նա կա կից նե րը և թե’ հե տա գա մի քա նի 
դա րե րում, գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող, ի րա կա նում գո յու թյուն ու նե ցող ան-
հա վա սա րու թյու նը փոր ձում է ին բա ցատ րել պա տե րազ մի և գե րու թյան, ֆի զի կա-
կան և մտա վոր ու նա կու թյուն նե րի տար բե րու թյան, ըն չա քաղ ցու թյան, խո րա ման-
կու թյան, նա խան ձի հետ ևանք նե րով։ Մխի թար Գո շը, հա կա ռակ իր դա րաշր ջա նի 
գա ղա փա րա խո սու թյա նը, մարդ կանց սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու թյու նը հիմ-
նա վո րում է տն տե սա կան պատ ճառ նե րով։

 Գո շը նշում է, որ գյու ղա ցի նե րը կախ ման մեջ են ըն կել, քա նի որ կորց րել են 
ի րենց ա պա հո վող հիմ ա կան մի ջո ցը՝ հո ղը։ Հո ղային հա րա բե րու թյուն նե րի 
կար գա վոր ման հա մար նա սահ մա նա փա կում է ա վա տա տե րե րի իշ խա նու թյու-
նը։ Ան հա վա սա րու թյան ա ռա ջաց ման պատ ճա ռի բա ցատ րու թյու նը և դա լու ծե լու 
ան հրա ժեշ տու թյան խնդ րի բարձ րա ցու մը նո րու թյուն էր ո ղջ միջ նա դա րի ի րա վա-
կան հա մա կար գի հա մար։ 

Գո շից մի քա նի դար հե տո՝ մի այն Վե րածնն դի դա րաշր ջա նում, հայտ նի գիտ-
նա կան նե րը սկ սե ցին խո սել մարդ կանց ի րա վա հա վա սա րու թյան ան հրա ժեշ տու-
թյան մա սին. և՛ Վե րածնն դի, և՛ Ռե ֆոր մա ցի այի ժա մա նա կաշր ջա նի խո շո րա գույն 
մտա ծող ներ Թո մաս Մո րը և Թո մա զո Կամ պա նե լան ևս մարդ կանց ան հա վա սա-
րու թյու նը բա ցատ րե ցին սո ցի ալ-տն տե սա կան պատ ճառ նե րով։

 Գո շի դա տաս տա նա գիր քը, թեև ոչ դա սա կարգ ված, սա կայն կար գա վո րել է 
բազ մա թիվ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ՝ ա մուս նաըն տա նե կան, գույ-
քային, ժա ռան գա կան, կր թու թյան և այլն ։ Ու շագ րավ է, որ դա տաս տա նա գիրքն 
ա ռանձ նաց նում և՛ պա րու նա կում է դա տա վա րա կան, և՛ նյու թաի րա վա կան նոր-
մեր։ 

Ըստ « Գիրք Դա տաս տա նի»-ի դա տա վա րա կան նոր մե րի` գոր ծե րը պետք է 

3 Տե՛ս Մխի թար Գո շի « Դա տաս տա նա գիրք», Եր ևան, 2001 թ, գլուխ Բ, էջ 36:
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քնն վեն « դա տաս տա րա նում»։ Դա տաս տա րա նը բա ցատր վում է դատ, այն է՝ դա-
տել, քն նել, ի սկ դաս տա րա նը այն վայրն է, որ տեղ քն նում են, այն է՝ դա տա րան 
կամ քն նա րան։ « Մի այն քն նե լով է, որ ի մաս տուն դա տա վո րը պա տաս խա նատ-
վու թյան է են թար կում մարդ կանց»4։ Դա տա կան հա մա կար գը հետ ևյալն էր` պե-
տա կան դա տա րան ներ (թա գա վո րա կան, թա գա վո րին ա ռըն թեր, իշ խա նա կան, 
իշ խա նին ա ռըն թեր, ստո րին), ֆե ո դա լա կան (տե րու նա կան, դա սային), կոր պո-
րա տիվ (հա մայն քային, համ քա րային, եղ բայ րու թյուն նե րի), ե կե ղե ցա կան (կա-
թո ղի կո սա կան, ե պիս կո պո սա կան, վար դա պե տա կան, քա հա նա յա կան) և ար-
տա կարգ։ Դա տա վա րու թյու նը մե ղադ րա կան-մր ցակ ցա կան է, ա ռանց ծայ րա հեղ 
ձևա պաշ տու թյան։ Դա տա վա րու թյունն սկս վում է, ե րբ կա մաս նա վոր մե ղադ րող 
(հայցվոր), դա տա խազ, իշ խա նու թյան մար մին նե րը դատ են սկ սում ե զա կի դեպ-
քե րում։ 

Ա ռաջ նա հերթ սահ ման վել է դա տա վոր նե րի ա նա չառ, ան կա շառ և ար դար լի-
նե լու պա հանջ։ Ա ռա վել ու շագ րավ է, որ դա տա վոր նե րի հա մար պար տա վո րու-
թյուն է սահ ման վել ի րենց կող քին ու նե նալ 2 կամ 3 փոր ձա ռու այր (օգ նա կան-
ներ), ո րոնք հա վա տա րիմ լի նեն ա ստ ծո գոր ծարք նե րին, վս տա հե լի և վկա յած 
լի նեն բո լոր բնա կիչ նե րի կող մից։ Նրանց դե րը սահ մա նել է ոչ մի այն բնա կիչ նե րի 
ա նու նից վկա լի նե լու, այլև կր թե լու և կրթ վե լու, հմ տա նա լու և հմ տաց նե լու հա-
մար։ 

Գո շի այս կար գա վո րում երն ի րենց ար դի ա կա նու թյու նը չեն կորց րել առ այ-
սօր։ Ա վե լին՝ մե րօ րյա ժա մա նակ նե րում դրանք ի րա վա կան կար գա վո րում են 
ստա ցել շատ ա վե լի ու շ և տար բեր կերպ: Այս պես՝ ՀՀ դա տա կան հա մա կար գում 
դա տա վո րի օգ նա կա նի, ի նչ պես նաև գոր ծա վա րի հաս տիք սահ ման վել է 1999 
թ., ի դեպ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան նե րում սահ ման վել են մե կա կան հաս-
տիք: Ա վե լին` ներ կա յումս էլ դեռևս այս դրույ թը շա րու նա կում է հրա մա յա կան լի-
նել, քա նի որ շր ջա նառ վում է դա տա վո րի օգ նա կա նի կամ գոր ծա վա րի լրա ցու ցիչ 
հաս տիք ներ ա վե լաց նե լու հար ցը5, քա նի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց-
ման այս փու լում, նա խորդ ժա մա նա կաշր ջան նե րի հա մե մատ գոր ծե րի մի քա-
նի տաս նյակ ան գամ գե րա զան ցող քա նա կի դեպ քում, ա կն հայտ է, որ ա ռա ջին 
ա տյան նե րի դա տա րա նում դա տա վո րի 1 օգ նա կա նի և գոր ծա վա րի հաս տիք նե րը 
բա վա րար չեն, դեռևս Գո շի « Դա տաս տա նագր քի» հիմ քում դր ված սկզ բունք ներն` 
դա տա վո րի կող մից ար դա րա դա տու թյան պար տա վո րու թյու նը պատ շաճ ի րա-
գոր ծե լու հա մար: 

Դ րա հետ մեկ տեղ Գո շի դա տաս տա նագր քում սահ ման վել է նաև ոչ մի այն դա-
տա վո րի այլև դա տա կան ծա ռայո ղի վար քագ ծի կա նոն ներ6, ը ստ ո րոնց՝ 

•	 « հույժ կար ևոր է, որ դա տա վոր նե րը լի նեն ի մաս տուն ներ ` ու ս ման և հան-
ճա րի մեջ, որ պես զի Ա ստ ծո կամ քը կա տա րող ներ լի նեն և հոգ ևոր նե րի և 
մարմ ա վոր նե րի հա մար, որ պես զի դա տաս տան նե րը ճշ մա րիտ կա տա-

4 Տե՛ս Մխի թար Գոշ, « Դա տաս տա նա գիրք», Եր ևան, 2001 թ., գլուխ Ե,  էջ 21: 
5 Տե՛ս ՀՀ Բարձ րա գույն Դա տա կան խորհր դի 14.12.2020 թ. թիվ ԲԴԽ-81-Ո-177 ո րո շու մը:
6 Տե՛ս Մխի թար Գոշ, « Դա տաս տա նա գիրք», Եր ևան, 2001 թ., գլուխ Զ, էջ 21-23:
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րեն, նաև լի նեն բա րե միտ ներ, որ ոչ ե րես առ նեն և ոչ էլ հարկ հա մա րեն 
ա մա չել»:

•	 « դա տա վոր նե րը մարդ կանց վրա չհ պար տա նան, քան զի մեկն է դա տա վո-
րը ա մեն քի էլ, ո րն է ա մեն քի Ա ստ ված, որ պես որ գր ված է, թե դա տա վոր-
նե րից որ ևէ մե կը մտ քով հպար տա նա, թող իր մտ քով ան ցկաց նի Ամ բա-
կում մար գա րե ի խոս քե րը, որ կո չեց Ա ստ ծուն` վրեժխն դիր լի նել ա նի րավ 
դա տա վոր նե րից»:

•	 « դա տա վոր նե րը պետք է ի րենց սպա սա վոր նե րի հա մար զգույշ լի նեն, որ-
պես զի նրանք վարձ չվերց նեն և թյու րի նը խո սեն»:

 Ներ կա յումս էլ դա տա վոր նե րի է թի կայի և վար քագ ծի կա նոն ներ սահ ման վել 
են ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քում7, ի սկ դա տա կան ծա ռայող նե րի վար քագ ծի կա-
նոն ներ սահ ման վել են 07.07.2006 թ. ըն դուն ված և 01.07.2018 թ. ու ժը կորց րած 
ճա նաչ ված « Դա տա կան ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով8, ի սկ հե տա գա յում 
ա վե լի լայն կար գա վո րում է ստա ցել 23.03.2018 թ. « Հան րային ծա ռա յու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քով9 : 

Ա ռա վել ու շագ րավ և մե րօ րյա ար դի ա կան կար գա վո րում է նաև դա տաս տա-
նագր քում դա տա վոր նե րի վար ձատ րու թյան մա սով թա գա վոր նե րի հա մար սահ-
ման ված պար տա վո րու թյու նը. « Պար տա վո րու թյուն է, որ պես զի դա տա վոր նե րը 
գո վեստ և պարգև ներ ստա նան թա գա վո րից, որ պես զի չձանձ րա նան դա տը 
վա րե լուց»։ Փաս տո րեն 12-րդ դա րում սահ ման ված նշ ված կար գա վո րու մը, նույ-
նիսկ հի մա` 21-րդ դա րում, մում է ա մե նաար դի ա կան հար ցե րից մե կը, և ի նք նին 
վկա յու թյուն այն ան ժխ տե լի դրույ թի, որ դա տա վոր նե րին ներ կա յաց ված ա նա-
չա ռու թյան, ան կա շա ռե լի ու թյան և ար դա րու թյան պա հանջ նե րի ա պա հով ման 
պայ ման նե րից կար ևո րա գույն պայ ման է սո ցի ա լա կան ե րաշ խիք նե րը՝ այդ թվում 
վար ձատ րու թյու նը: 

Ի տար բե րու թյուն հռո մե ա ցի նե րի, ո րոնք սահ մա նել է ին 72 այ րե րով դա տաս-
տա նը, Գո շը սահ մա նել է 12 ի մաս տուն այ րե րով քն նու թյուն ա նե լու կարգ, ի նչ-
պես 12 ա ռա քյալ ներն են, որ պես դա տա վո րի օգ նա կան ներ։ Սրա նով ը ստ է ու-
թյան սահ ման վել է դա տա վա րու թյան ժա մա նակ ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րի ի նս-
տի տուտ։ 

Դա տաս տա նագր քում սահ ման վել է դա տա վա րա կան մի շարք սկզ բունք ներ՝ 
հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան, ը ստ ո րոնց՝ դա տաս տա նագր քի կա նոն նե րը 
վե րա բեր վում են ոչ մի այն աղ քատ նե րին, այլ նաև ա մեն քին։ Դրա հետ մեկ տեղ 
սահ ման վել է «քն նու թյան ըն թաց քում խո սեն եր կու կող մե րից էլ, խոս քը տալ նախ 
մի կող մին, ա պա մյուս կող մին, որ պես զի ճշ մա րի տը եր ևա» (Ա. Դատ.,Գ լուխ «Զ»)։ 

Դա տաս տա նագր քում դա տա կան ա պա ցույց ներ է ին հա մար վում խոս տո վա-

7 Տե՛ս ՀՀ դա տա կան օ րենս գիրք, Սահ մա նադ րա կան օ րենք  68-70 հոդ ված ներ, ՀՕ-95-Ն ըն դուն վել է 
07.02.2018 թ. ու ժի մեջ է 09.04.2018 թ.:
8 Տե՛ս « Դա տա կան ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ  օ րեն քի 31-րդ հոդ ված, ըն դուն ված 07.07.2006 թ. և 
01.07.2018 թ. ու ժը կորց րած ճա նաչ ված:
9 Տե’ս « Հան րային ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ և 6-րդ գլուխ ներ ըն դուն ված  23.03.2018 թ.:
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նու թյու նը, վկա նե րի ցուց մունք նե րը, երդումը10 (ա ռան ձին դեպ քե րում), գրա վոր 
փաս տաթղ թե րը և գի տակ ան ձանց (փոր ձա գետ նե րի) եզ րա կա ցու թյու նը։ Բա ցի 
դրա նից՝ սահ ման վել է վճիռ կա յաց նել բո լոր ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լուց հե-
տո, եր կու կող մե րին և վկա նե րին լսե լուց հե տո, և ոչ թե մի այն դա տա խա զին լսե-
լուց հե տո, ի սկ այն կող մը, ո րը վկա չու նի, մյուս կող մի ե րդ մամբ վճիռ կա յաց նել։

 Սահ ման վել են նաև վկայի կար գա վի ճա կի մա սին նոր մեր, ը ստ ո րոնց՝ վկա-
նե րը չպետք է լի նեն դա տա խա զի ազ գա կան նե րը, ի սկ ե թե ազ գա կան է, ա պա 
բա զում մարդ կանց վկա յու թյամբ թող հաս տատ վի նրա հա վա տար մու թյու նը։ Որ-
պես վկա կա րող է լի նել 25 տա րին լրա ցած ան ձը, այդ տա րի քի ո րոշ ման հա-
մար հիմք է հան դի սա ցել ան ձի որ պես քա հա նա ձեռ նադր վե լու թույլտ վու թյան 
տա րի քը։ Ա վե լին նա խընտ րե լի էր տա րի քով մեծ (ծեր) վկա նե րի ցուց մունք նե րը: 
Կա նայք չէ ին կա րող վկա լի նել, բա ցա ռու թյամբ ո րոշ դեպ քե րի, ե րբ քնն վում էր 
կնոջ հարց, և կինն ա ռա քի նի էր, ո րի դեպ քում էլ նա կա րող էր այ րե րa միջ նոր-
դու թյամբ միջ նոր դա վոր ված ցուց մունք տալ։

 Հե տաքրք րա կան և կար ծում եմ նաև ար դի ա կան են վկա նե րի ձևով ցուց մունք-
նե րի գնա հատ ման հա մար սահ ման ված այն կա նո նը, որ վկա նե րի ցուց մունք նե-
րի ա ռու մով սահ ման վել էր ոչ պա կաս քան 2-3 վկայի ցուց մունք, որ պես զի ե թե 
մե կը սուտ ա սի, մյու սի մի ջո ցով բա ցա հայտ վի։ Ա վե լին՝ ա ռա վե լու թյուն էր տր վում 
ա կա նա տես վկայի ցուց մուն քին հետ ևյալ ձևա կերպ մամբ. « Լավ է տես նե լը, քան 
լսե լը»։

 Դա տաս տա նագր քում որ պես ա պա ցույ ցի տե սակ սահ ման վել է նաև եր դու մը։ 
Ը նդ ո րում՝ ե րդ ման ձևով ա պա ցույ ցը սահ ման վել է այն դեպ քե րի հա մար, ե րբ 
ան ձը վկա չու ներ։ Դրա հետ մեկ տեղ սահ ման վել է ե րդ ման կար գը, ո րը հետ-
ևյալն է. ան ձը ձեռ քը դնում էր Ա վե տա րա նին և ա սում. « Գի տի Ա ստ ված, և վկան 
են իմ սր տի խաչն ու ա վե տա րա նը, որ այս պես է, ի նչ պես ա սում եմ և չեմ ստում 
կամ ա սում են Փառք սրանց և զո րու թյան, ո րով հետև ճշ մա րիտ է ի նչ-որ ա սում 
եմ և չեմ ստում»11։ Սահ ման վել է նաև, որ ե րդ վել կա րող են 25 և բարձր տա րի քի 
մար դիկ, ա վե լին Գոշն ըն դու նե լի չի հա մա րել հետ ևյալ ան ձանց եր դու մը՝ 1) չա-
րա գործ նե րի (հան ցա գործ նե րի), 2) մաք սա վոր նե րի և հար բե ցող նե րի, 3) ա պաշ-
խա րող նե րի եր դու մը, վեր ջի նիս հիմ քում նշել է նրանց մի մեղք էլ չա վե լաց նե լու 
պատ ճա ռը։

Ա պա ցույց նե րի վե րա բե րյալ ու շագ րավ է վկա նե րի քա նա կի վե րա բե րյալ կար-
գա վո րու մը, ո րի ներ մու ծում մե րօ րյա օ րենսդ րու թյուն ևս ան հրա ժեշտ է ա պա-
ցույց նե րի գնա հատ ման գոր ծըն թացն ա ռա վել օբյեկ տիվ լի նե լու հա մար: Ա վե լին 
ե րդ ման ձևով ա պա ցույ ցի սահ մա նու մը ա ռա վել ևս քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյու նում կող մե րի` հայց վո րի և պա տաս խա նո ղի հա մար ևս ար դի ա կան եմ 
հա մա րում, քա նի որ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց` կող մե րի (հայց վո րի և պա-
տաս խա նո ղի) և վկա նե րի դա տա վա րա կան կար գա վի ճակն ու դա տա վա րա կան 

10 Տե՛ս Մխի թար Գոշ, Դա տաս տա նա գիրք, Եր ևան, 2001 թ., գլուխ Ը, էջ 30:  
11 Տե՛ս Մխի թար Գոշ, Դա տաս տա նա գիրք, Եր ևան, 2001 թ., գլուխ Ը, էջ 28: 
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շա հերն տար բեր են, հետ ևա բար ցուց մուն քի ձևով ա պա ցույ ցի սահ մա նու մը նաև 
կող մի հա մար, այն էլ որ պես վկայի, ճիշտ չեմ հա մա րում, որ պի սի կար գա վո րու մը 
նոր է քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում12 (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 67-րդ և 72-րդ հոդ ված ներ): Ա վե լին, այս դեպ քում ցուց մունք 
տա լուց հրա ժար վե լու պա րա գա յում կող մի հա մար բա ցա սա կան հետ ևան քի կի-
րա ռու մը հա կա սում է ՀՀ գոր ծող սահ մա նադ րու թյան 65-րդ հոդ վա ծին, ո րով 
ան ձանց հա մար սահ ման վել է հե տա գա յում ող ջամ տո րեն են թադր վող ի րենց և 
մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի դեմ օգ տա գործ վող ցուց մունք տա լու պար տա վո րու-
թյու նից ա զատ վե լու ի րա վունք:

 Դա տաս տա նա գիր քը պա րու նա կել է նաև այն ժա մա նակ նե րի հա մար բա վա-
կա նին ա ռա ջա դի մա կան դրույթ ներ դա տա վա րա կան կարգ ու կա նո նը պահ պա-
նե լու ան հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ։ Այս պես սահ ման վել են հետ ևյալ կա նոն-
նե րը13՝

•	  Դա տա վոր նե րը լի նեն եր կայ նա միտ և նե րող, ո րով հետև բա զում ան գամ-
ներ ան հայտ դիպ ված ներ են լի նում, որ կար ճա միտ չլու ծեն հար ցե րը, պա-
հես տա վո րեն փաս տե րը և ի րո ղու թյու նը տես նե լով, վերս տին լու ծեն ա տյա-
նի մի ջո ցով, 

•	 Ո սոխ նե րի բա նակռ վու թյու նը սաս տեն, որ դա տաս տա նը չխա փան վի, 
•	 Ա տյա նի ժա մա նակ մի կռ վեք և մի նա խա տեք մի մյանց,
•	  Դա տա խազ նե րը թող ի մա նան, որ վի ճե լու հա մար չէ, որ Պետք է գան 

ա տյան, այլ վշ տակ ցա բար, ա ժա նի վճիռ հա նե լու,
•	  Խո սեն ը ստ կար գի, լռու թյամբ, լսե լով խո սո ղին, խոսք տան նախ մի կող-

մին, ա պա մյուս կող մին:
 Փաս տո րեն նշ ված կար գա վո րում ե րը ոչ մի այն ա ռա ջա դի մա կան են ե ղել 

միջ նա դա րում, այլև մե րօ րյա ժա մա նակ նե րում։ Ա վե լին, կար ծում եմ, մեր դա տա-
վա րա կան օ րենսգր քե րում հրա մա յա կան է դար ձել սա հա նե լու դա տա կան նիս-
տե րի կարգ ու կա նոնն ա պա հո վող ի նչ պես սահ մա նող, այն պես էլ ար գե լող հս-
տակ ի րա վա կան նոր մեր, քա նի որ դրանց բա ցա կա յու թյու նը ոչ մի այն կաս կա ծի 
տակ է դնում դա տա վո րի կող մից նշ ված խախ տում ե րի գնա հատ ման և պա տաս-
խա նատ վու թյան մի ջո ցի կի րառ ման օբյեկ տի վու թյու նը, այլև հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս նշ ված նոր մե րի տա րա տե սակ կի րառ ման և խո չըն դո տում է դա տա կան 
նիս տի բնա կա նոն ըն թաց քը։ ՀՀ-ու մ այդ պի սիք սահ ման ված են «ՀՀ դա տա կան 
օ րենս գիրք» սահ մա նադ րա կան օ րեն քով (գ լուխ 10) և դա տա վա րա կան օ րենսգր-
քե րով (ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ ված, ՀՀ 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 314-րդ հոդ ված, ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 100-րդ հոդ ված)14: Ը նդ ո րում` նշ ված դա տա վա րա կան 

12 Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք,  ՀՕ-110-Ն, ընդունվել է 09.02.2018 թ., 
ուժի մեջ է 09.04.2018 թ.:
13 Տե՛ս Մխիթար Գոշ, «Դատաստանագիրք», Եր¬ևան, 2001 թ., գլուխ Զ, էջ 28:
14 Տե՛ս ՀՀ դա տա կան օ րենս գիրք, Սահ մա նադ րա կան օ րենք, գլուխ 10, ՀՕ -95-Ն, ըն դուն վել է 
07.02.2018 թ. ու ժի մեջ է 09.04.2018 թ., Տե՛ս ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրք, 
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օ րենսգր քե րով ձևա կան ա ռու մով թեթ ևա կի տար բե րու թյուն նե րով, այ դու հան-
դերձ բո վան դա կային ա ռու մով սահ ման վել են մի ա տե սակ կար գեր, ո րոնք սահ-
մա նա փակ վել են հիմ ա կա նում հետ ևյալ դրս ևո րում ե րով` 

1. Դա տա կան նիս տե րի դահ լիճ դա տա վո րի մտ նե լու պա հին դահ լի ճում ներ-
կա նե րը ոտ քի են կանգ նում, այ նու հետև նիս տը նա խա գա հո ղի հրա վե րով զբա-
ղեց նում ի րենց տե ղե րը,

2. Դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը և այլ ան ձինք դա տա րա նին դի մում են 
« պատ վար ժան դա տա րան» կամ « Հար գե լի դա տա րան» ար տա հայ տու թյամբ,

3. դա տա կան նիս տում դա տա րա նի և մյուս կող մի հետ հա ղոր դակց վում են 
հոտն կայս, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ նա խա գա հո ղը թույ լատ րում է հա-
ղոր դակց վել նս տած,

4. Դա տա կան նիստն ան ցկաց վում է այն պի սի պայ ման նե րում, ո րոնք ա պա հո-
վում են դահ լի ճում ներ կա նե րի ան վտան գու թյու նը, ի նչ պես նաև պատ շաճ կար-
գու կա նո նը: 

Իսկ ար դեն ի նչ պես դա տա վա րա կան օ րենսգր քե րով, այն պես էլ ՀՀ դա տա-
կան օ րենսգր քով նա խա տես վել է պա տաս խա նատ վու թյուն` դա տա կան սանկ-
ցի ա, ի նչ պես վե րը նշ ված կար գի խախտ ման, այն պես էլ   դա տա րա նի նկատ մամբ 
դա տա կան նիս տի դահ լի ճում ան հար գա լից վե րա բեր մունք դրս ևո րե լու հա մար: 
Ա վե լին, նույն ա րար քը « Դա տա րա նի նկատ մամբ ան հար գա լից վե րա բեր մուն քը» 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 343 հոդ վա ծով ո րակ վել է որ պես քրե ո րեն պատ ժե լի 
ա րաք և նա խա տես վել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն: Մինչ դեռ ո ՛չ ՀՀ դա-
տա կան օ րենս գիր քը, ո ՛չ դա տա վա րա կան օ րենսգր քե րը, և ո ՛չ էլ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենս գիր քը հս տակ չեն սահ մա նել դա տա կան նիս տի ըն թաց քում դա տա վա րու-
թյան մաս նա կից նե րի վար քագ ծի կա նոն ներ, ի նչ պի սիք, օ րի նակ, սահ ման վել է 
Գո շի « Դա տաս տա նագր քում»15:

 Կար ծում ե մ՝ դա տա վա րա կան օ րենսգր քե րով ևս պետք է սահ ման վեն նմա-
նօ րի նակ կար գա վո րում եր, այն է` յու րա քան չյուր դա տա վա րու թյան մաս նա կից 
խո սի, ե րբ ի րեն տր վել է ձայ նի ի րա վունք, ա ռանց տվյալ պա հին խո սո ղին ը նդ-
հա տե լու: 

Պետք է սահ մա նել ար գե լող նոր մեր, օ րի նակ՝ ար գե լել դա տա կան նիս տե րի 
դահ լի ճում որ ևէ մե կի կող մից գո ռա լով, բարձ րա ձայն և ոչ քա ղա քա վա րի դի-
մե լաձ ևով ար տա հայ տու թյուն նե րի կի րա ռու մը, քա նի որ շատ հա ճա խա կի դա-
տա վա րու թյան մաս նա կիցն բարձ րա ձայն, զայ րա ցած ձևով և գո ռա լով, սա կայն 
ա ռանց որ ևէ վի րա վո րա կան բնույթ պա րու նա կող բա ռա պա շա րի, այդ թվում 
« հար գե լի դա տա րան» կամ « պատ վար ժան դա տա րան» դի մե լաձ ևով խո չըն դո-

ՀՕ-110-Ն ըն դուն ված 09.02.2018, ու ժի մեջ 09.04.2018 թ.:
 Տե՛ս ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրք, ՀՕ-248-Ն ըն դուն ված 01.07.1998 թ., ու ժի մեջ 
12.01.1999 թ. 
Տե՛ս ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրք, ՀՕ-139-Ն ըն դուն ված 05.12.2013 թ., ու ժի մեջ 
07.01.2014 թ. 
15 Մխի թար Գոշ, « Դա տաս տա նա գիրք», Եր ևան, 2001 թ., գլուխ Ե, էջ 28:
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տում է նիս տի բնա կա նոն ըն թաց քը: Հս տակ սահ մա նել դա տա վո րի ի րա վա սու-
թյու նը ձայ նի ի րա վունք ստա ցած ան ձին ը նդ հա տե լու, ե թե նա այդ ի րա վունքն 
ի րաց նում է չա րա շահ մամբ` թույ լատր ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյու նից և 
տվյալ նիս տի ըն թաց քում քն նարկ վող հար ցից շեղ վե լով: Ա վե լին՝ հարկ է հս տակ 
սահ մա նել « դա տա րա նի նկատ մամբ ան հար գա լից վե րա բեր մուն քի» քրե աի-
րա վա կան բո վան դա կու թյու նը, հան ցա կազ մը` մաս նա վո րա պես հան զա կազ մի 
սուբյեկտն ու օբյեկ տիվ կող մը, սահ մա նա զա տել նշ ված ա րա քի քրե աի րա վա կան 
և կար գա պա հա կան հատ կա նիշ նե րը: 

Դա տաս տա նա գիր քը տվել է նաև հան ցա գոր ծու թյան հաս կա ցու թյու նը, և 
հան ցա կազ մի տար րե րի մա սին կար գա վո րում եր: Ը ստ ո րոնց՝ հան ցա գոր ծու-
թյուն է հա մա րել ա մեն մի գոր ծո ղու թյուն՝ (օբյեկ տիվ կողմ) ու ղղ ված գո յու թյուն 
ու նե ցող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, պե տու թյան, հան րային կա ռա-
վար ման, սե փա կա նու թյան, ան ձի կյան քի ու ա ռող ջու թյան, եկեղեցու, տի րող գա-
ղա փա րա խո սու թյան դեմ։ 

Մինչև միջնադար  հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րող (սուբյեկտ) են հա մար վել 
նաև մի ջատ նե րը, կեն դա նի նե րը, նույ նիսկ՝ ան շունչ ա ռար կա նե րը, ի սկ « Գիրք 
դա տաս տա նի» հա մա ձայն` մի այն մար դիկ: Բա ցի դրա նից՝ դա տա պար տու թյան 
են թա կա է հա մա րում ոչ թե վտան գա վոր ա րար քը ը նդ հան րա պես, այլ այն ա րար-
քը, ո րը կա տար վել է մեղ քով (սուբյեկ տիվ կողմ)։ Ը ստ « Գիրք դա տաս տա նի» ֊ի՝ 
ան մեղ սու նա կու թյու նը դա տա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը բա ցա ռող հան գա-
մանք է ։

 Դա տաս տա նագր քում մեղքն ըն կալ վում է եր կու ի մաս տով՝ կրո նա կան և ի րա-
վա կան, ա ռա ջի նը որ պես ա ստ վա ծա դիր, մյու սը՝ մար դա դիր օ րի նա կա նու թյան 
խախ տում։ Ըն դու նե լով, որ մեղքն ի րա վա կան ի մաս տով մի ա ժա մա նակ մեղք է 
կրո նա կան ի մաս տով (հա կա ռակ ի մաս տով՝ ոչ միշտ)՝ Մխի թար Գո շը հա մա պա-
տաս խա նա բար նա խա տե սում է եր կու բնույ թի պա տիժ՝ հոգ ևոր ֊ե կե ղե ցա կան և 
մարմ ա կան։ Ա ռա ջի նը նշա նա կում է մի այն ե կե ղե ցա կան, ե րկ րոր դը՝ աշ խար հիկ 
դա տա րան նե րը։ Մխի թար Գոշն ըն դու նել է հետ ևյալ պա տիժ նե րը՝ հոգ ևոր-ե կե-
ղե ցա կան (բա նադ րանք, նզովք, ա պաշ խա րու թյուն իր տե սակ նե րով, աս տի ճա-
նազր կում, պաշ տո նազր կում), մարմ ա կան-նյու թա կան՝ մա հա պա տիժ, մարմ-
նա կան պա տիժ ներ (ծեծ, ան դա մա հա տում), ա զա տու թյու նը զր կող կամ սահ-
մա նա փա կող, գույ քային-դ րա մա կան։ Գտ նե լով, որ պատ ժի ներ գոր ծու թյու նը չի 
ո րոշ վում խս տու թյամբ՝ Մխի թար Գոշն ըն դու նում է հան ցան քի ու պատ ժի հա մա-
մաս նու թյան, իր ժա մա նա կի հա մար ա ռա ջա դի մա կան սկզ բուն քը, «իսկ պա տիժն 
ը ստ վնա սուն հա մե մատ լի ցի»։

 Գոշն իր « Դա տաս տա նագր քում» կար գա վո րել է ա մուս նաըն տա նե կան նոր մե-
րը` հիմ քում ու նե նա լով հայ  ազ գային ի նք նու թյան պահ պա նու մը: « Դա տաս տա-
նագր քի» ա ռա ջա դի մա կան դրույթ նե րից կար ևոր վում է ա մուս նա լու ծու թյու նը և 
փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ ա մուս նու թյու նը, ո րը պետք է պար տա դիր լի ներ 
« փո խա դարձ հա ճու թյամբ», նա, ով ա ռանց հա մա ձայ նու թյան էր ա մուս նա նում, 
պետք է տու գանք վճա րեր: Դա տաս տա նագր քով թույ լատր վում էր ա մուս նա լու-
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ծու թյու նը, ո րն այդ ժա մա նա կաշր ջա նում բա վա կա նին ար տա ռոց եր ևույթ էր. 
Եվ րո պա կան շատ ե րկր նե րում ա մուս նա լու ծու թյու նը թույ լատր վեց մի այն 20-րդ 
դա րում: Ան գամ մինչև 2011 թ. Եվ րա մի ու թյան ան դամ Մալ թա յում ա մուս նա լու ծու-
թյու նը ար գել ված էր, ի սկ Ֆի լի պին նե րում, Վա տի կա նում այժմ էլ ար գել ված է  և 
Կա թո լիկ ե կե ղե ցին դեռ քն նար կում է  ա մուս նա լու ծու թյան թույ լատ րե լու հարցն 
ու պայ ման նե րը.

- ե թե տղա մար դը նշան ված է կնոջ հետ, ա պա չպետք է թող նի նրան, այլ կին 
առ նի, տղա մար դը կա րող է թող նել կնո ջը մի այն նրա ան բա րո վար քագ ծի կամ 
ֆի զի կա կան թե րու թյան հա մար,

- ե թե տղա մար դը թե րա նում է իր ա մուս նա կան պար տա կա նու թյուն նե րում, 
ա պա մի այն կնոջ հա մա ձայ նու թյամբ կա րող էր ա մուս նու թյու նը շա րու նակ վել, 
հա կա ռակ դեպ քում կնո ջը թույ լատր վում էր  ա մուս նա լու ծու թյուն, ի սկ ա մուս-
նա լու ծու թյու նից հե տո զա վակ նե րը պետք է մային հոր մոտ (սա գու ցե կնոջ 
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում է,  սա կայն մեկ այլ տե սան կյու նից՝ այս դեպ-
քում   կի նը կա րող էր կր կին ա մուս նա նալ, չու նե նա լով ե րե խա նե րին մի այ նակ 
դաս տի ա րա կե լու խն դիր: Նշենք, որ մեր օ րե րում հա ճախ ա մուս նա լու ծու թյու նից 
հե տո ե րե խա նե րը մում են մոր մոտ, մե նակ հո գա լով ե րե խա նե րի դաս տի ա րա-
կու թյան ո ղջ դժ վա րու թյուն նե րը, և մի այ նակ դաս տի ա րա կե լու խն դի րը հա ճախ 
հնա րա վո րու թյուն չեն տա լիս կնո ջը կր կին ա մուս նա նալ),

- հայ կի նը բռ նու թյան են թարկ վե լու դեպ քում, կա րող էր դի մել դա տա րան, 
ա մուս նու դեմ բո ղոք ներ կա յաց ներ,  նույ նիսկ ի րա վունք ու ներ նյու թա կան հայց 
ներ կա յաց նել, 

- պսա կադ րու թյան ժա մա նակ մաք րու թյուն էր (կույս լի նել) պա հանջ վում թե՛ 
տղա մար դուց, թե՛ կնո ջից,  իսկ  կ նոջ առ ևանգ ման հա մար պա տիժ ներ է ին սահ-
ման ված՝ տու գանք, ա պաշ խա րու թյուն, 

- նո րապ սակ տղա մար դը 4-7 տա րի չպետք է բա նակ գնար և պետք է «ու րա-
խաց ներ կնո ջը», 

- տղա մար դը պետք է կնոջ հետ հաշտ ապ րի, մարմ ա կան վնաս վածք ներ 
չպետք է հասց նի, կնոջ ար ժա նա պատ վու թյան հա մար ա մու սի նը պա տաս խա-
նատ վու թյուն է կրում, 

- ե թե օ րի նա կան կի նը ա մուլ էր, ա պա տղա մար դուն թույ լատր վում էր օ րի նա-
կան կնոջ հետ նաև ու նե նալ կե նա կից կին, սա կայն ե րկկ նու թյունն օ րի նա կան 
չէր, մի այն զա վակ ներ ու նե նա լու հա մար նա կա րող էր պա հել կե նա կից կին և ու-
նե նալ զա վակ ներ, սա կայն ոչ միև նույն վայ րում, նաև տղա մար դը կե նա կից կնո ջը 
ի րա վունք էր տա լիս ա մուս նա նալ,

- ե թե կի նը կամ տղա մար դը հի վան դա նում է ին ա մուս նու թյան ըն թաց քում, 
ա պա 7 տա րի պետք է ա մու սին նե րը հոգ տա նե ին մի մյանց հա մար, սա կայն ե թե 
մինչ ա մուս նու թյունն էր հի վան դու թյու նը ե ղել ու թաքց րել է ին, ա պա կա րող է ին 
ա մուս նա լուծ վել,

- չէր թույ լատր վում մեր ձա վոր նե րի ա մուս նու թյու նը ՝ մինչև 4-րդ զար մը: 
Կ նոջ և տղա մար դու միջև ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տու մը 
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կար ևոր գրա վա կան էր ի րա վուն քի զար գաց ման տե սան կյու նից: Հա մա ձայն Գո-
շի՝ կնոջ ա մուս նա կան տա րի քը 15 տա րե կանն է։ Ե թե ա մուս նու թյու նը տե ղի էր 
ու նե նում նրա կամ քին հա կա ռակ, ա պա հա մար վում էր, որ կի նը հար կադր վել է 
ա մուս նու թյա նը, և այդ պի սի ա մուս նու թյու նը հա մար վում էր ստի պո ղա կան, ու ս տի 
կի նը կա րող էր ա մուս նա լուծ վել։ Մո տե ցում ու ներ սկզ բուն քային նշա նա կու թյուն, 
քան զի ա մուս նու թյու նը կա մո վին մի ու թյուն էր և կի նը չէր կա րող հար կադր վել։ 

Ա մուս նաըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րում Գո շը ել նում էր մե նա մուս նու-
թյան սկզ բուն քից՝ պատ ժե լի հա մա րե լով ե րկկ նու թյունն ու բազ մակ նու թյու նը։ Այ-
նու ա մե նայ նիվ ի նչ պես տղա մար դուն, այն պես էլ կնո ջը թույ լատր վում էր ա մուս-
նա նալ ե րկ րորդ, ի սկ բա ցա ռիկ դեպ քում նաև եր րորդ ան գամ։ 

Ըստ նրա՝ ար գել վում էր բռ նու թյու նը կա նանց նկատ մամբ։ Ա մու սինն ի րա-
վունք չու ներ մարմ ա կան վնաս վածք ներ հասց նել կնո ջը, հա կա ռակ դեպ քում 
պետք է պատժ վեր այդ ա րար քի հա մար նա խա տես ված տու գան քի կրկ նա կի ի 
չա փով։ Ե թե ա մու սի նը կրկ ներ իր ա րարք նե րը տու գան վե լուց հե տո և վտան գեր 
կնոջ ա ռող ջու թյու նը, կի նը ի րա վունք ու ներ ա մուս նա լուծ վե լու։ 

Ակն հայտ է, որ դեռևս 12-րդ դա րից ա ռա ջադր ված այս պա հանջ նե րը չեն դա-
դա րել ար դի ա կան լի նե լուց, քա նի որ առ այ սօր էլ կա նանց հան դեպ բռ նու թյունն 
ու ըն տա նե կան բռ նու թյու նը մի ջազ գային հան րու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո-
նում է, ո րի վկա յու թյունն է «Եվ րո պայի խորհր դի կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան 
և ըն տա նե կան բռ նու թյան կան խար գել ման և դրա դեմ պայ քա րի մա սին» կոն-
վեն ցի ան, ո րի վա վե րաց ման գոր ծըն թա ցը դեռևս շատ պե տու թյուն նե րում դեռևս 
ա վար տին չի հա սել: Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյունն այն ստո րագ րել է 2017 թ. 
դեկ տեմ բե րի 28-ին:

 Դա տաս տա նա գիրքն ու շագ րավ դրույթ ներ է ար տա հայ տում նաև ա մու սին նե-
րի ան ձնա կան և գույ քային հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման բնա գա վա ռում։ 
Տղա մար դը տան գլուխն է, նրան են են թարկ վում ըն տա նի քի բո լոր ան դամ ե-
րը, նաև կի նը։ Սա կայն տղա մար դու իշ խա նու թյու նը բռ նա կա լա կան կամ ան-
կաշ կանդ կա մա յա կան չէ։ Ի նչ պես տղա մար դու, այն պես և կնոջ ի րա վունք նե րը 
զու գորդ վում են ա մուս նու և ըն տա նի քի մյուս ան դամ ե րի նկատ մամբ ու նե ցած 
ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն նե րով։ Ա մու սի նը պար տա վոր վում է հար գել կնո ջը, 
նրա նկատ մամբ լի նել մարդ կային, հո գալ նրա կա րիք նե րը, ա պա հո վել նյու թա-
կան բա րե կե ցու թյու նը, հի վան դա նա լիս խնա մել, պա հան ջել ա մուս նա կան հա-
վա տար մու թյուն և այլն։ Կնո ջը ծե ծե լու հա մար ա մու սի նը են թա կա է դա տա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան։ Մխի թար Գո շը կնոջ ի րա վունք նե րի հա րա բե րա կան 
հա վա սա րու թյու նը պայ մա նա վո րում է գույ քային հա րա բե րու թյուն նե րով։

Մ խի թար Գո շը ե զա կի խն դիր բարձ րաց րեց, ո րը չենք գտ նի այլ միջ նա դա րյան 
աղ բյուր նե րում, այն է՝ գույ քային ի րա վա հա վա սա րու թյուն սահ մա նել տղա մար-
դու և կնոջ միջև։16 Կնոջն ի րա վունք էր վե րա պահ վում ի նք նու րույն տնօ րի նել իր 
գույ քը։ Նա կա րող էր իր սե փա կա նու թյու նը կտա կել՝ ը ստ իր հայե ցո ղու թյան։ 

16 Տե՛ս Մխի թար Գո շի « Դա տաս տա նա գիրք», Եր ևան-2001 թ., Գլուխ ՃԱ, ՃԲ,ՃԳ, ՃԴ- էջ 89-94:
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Ե րե խա նե րը նրա ու նեց ված քը ժա ռան գում է ին ան կախ հայ րա կան ժա ռան գու-
թյու նից։ Նման մո տե ցու մը կնոջ նկատ մամբ հեր թա կան ա ռա ջա դի մա կան քայլն 
էր այդ ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար։ Կա նայք նաև ի րա վունք ու նե ին զբաղ վել 
բիզ նե սով և այդ բիզ նե սի հա մար հարկ վճա րել։ Ա մու սին նե րի մին չա մուս նա կան 
շրջա նի գույ քը նրանց ա ռան ձին սե փա կա նու թյունն է, ա մուս նու թյան ըն թաց քում 
ձեռք բե րա ծը՝ հա մա տեղ սե փա կա նու թյունն է։ Ա մուս նա նա լու պա հից կինն ու-
ներ նյու թա կան-գույ քային հե նա րան, ո րը ա մուս նու հան դեպ և ըն տա նի քում կնոջ 
ի րա վունք նե րի ե րաշ խիքն է ր։ Նշան ված ժա մա նակ կնոջ ստա ցած նվեր նե րը  հա-
մար վում էր  նրա սե փա կա նու թյու նը, ե թե ա մուս նա լու ծու թյու նը հիմ ա վոր ված էր, 
ա պա կի նը  պետք է իր հետ տա ներ նվեր նե րը, ե թե ա մուս նա լու ծու թյու նը կնոջ 
ան բա րո վար քի պատ ճա ռով էր, ա պա` ոչ: Աղ ջի կը հայ րա կան տնից իր բա ժինն 
ու ներ, ի րա վունք ու նե ին հայ րա կան տնից հա վա սար ժա ռան գու թյուն ստա նալ։ 
Կնոջ տա րած բա ժի նը կոչ վում էր  մայ րե նիք, ի սկ տղա մար դու ու նե ցա ծը` հայ-
րե նիք և նրանց զա վակ նե րը հա վա սար ի րա վունք ներ ու նե ին թե՛ մայ րե նի քի, թե՛ 
հայ րե նի քի նկատ մամբ։

Մ խի թար գո շը, ան դրա դառ նա լով ժա ռանգ ման ի րա վուն քին, ա ռանձ նաց-
րել է ե րե խա նե րի ժա ռանգ ման ի րա վուն քը, հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ րել 
հաշ ման դամ ե րե խա նե րի վրա։ Նա ա ռանձ նաց նում է հաշմանդամության եր կու 
տե սակ՝ մտա վոր և ֆի զի կա կան17։ Ա ռա ջին նե րը զրկ ված են բա նա կա նու թյու նից 
և ի վի ճա կի չեն տնօ րի նել ժա ռան գու թյու նը, հետ ևա բար չեն կա րող լի նել ժա ռան-
գորդ ներ։ 

Մ տա վոր ա րա տի պատ ճա ռով բա նա կա նու թյու նից, այն է՝ իր գոր ծո ղու թյուն-
նե րի ի մաստն հաս կա նա լու և իր գոր ծո ղու թյուն նե րը ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու-
թյու նից զրկ ված ե րե խայի մյուս ե րե խա նե րի, այդ թվում՝ ֆի զի կա կան ա րատ ու-
նե ցող հաշ ման դամ ե րի հետ հա վա սար ժա ռանգ ման ի րա վուն քը սահ մա նա փա-
կող Գո շի այս դրույ թը մտա ծե լու տե ղիք է տա լիս, և այն նո րո վի կի րա ռե լու ան-
հրա ժեշ տու թյուն, քա նի որ ան կհայտ է, որ նշ ված ժա ռանգ նե րը չեն կա րող ի րենց 
ի րա վունք ներն ի րաց նել ի նք նու րույն։ Նրանք են թա կա են ան գոր ծու նակ ճա նաչ-
ման, ո րի պայ ման նե րում նրանց ի րա վունք նե րը կա րող է ի րաց նել խնա մա կա լը, 
ո րը կա րող է լի նել ի նչ պես ժա ռան գա տու ի այլ ժա ռանգ, այն պես էլ ժա ռան գա-
տու ի որ ևէ հեր թի ժա ռանգ չհան դի սա ցող ան ձ, ո րի պայ ման նե րում հա վա սար 
ժա ռանգ ման ի րա վունքն և ձևի տե սա կե տից և բո վան դա կու թյան տե սա կե տից 
կխախտ վի, կամ ա վե լի ճիշտ այդ ի րա վուն քը կտր վի օ րեն քի ու ժով ժա ռանգ ման 
ի րա վունք չու նե ցող ան ձի, հետ ևա բար ա ռա ջար կում եմ մեր օ րենսդ րու թյամբ ևս 
ժա ռան գա տու ի ժա ռանգ նե րի կազ մի մեջ մտ նող (յու րա քան չյուր հեր թի) ան գոր-
ծու նակ ժա ռան գի հա մար սահ մա նել ժա ռանգ ման պար տա դիր բաժ նի ի րա վունք՝ 
ան կախ ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու թյու նը տվյալ հեր թի այլ ժա ռանգ նե րի կող մից ըն-
դու նե լու հան գա ման քից, ո րը սահ մա նել այդ բաժ նի կե սի չա փով, ո րը նա կս տա-
նար ը ստ օ րեն քի ժա ռանգ ման ժա մա նակ, ի նչ պես որ ներ կա յումս սահ ման ված է 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 1194-րդ հոդ վա ծով:

17 Տե՛ս Մխի թար Գո շի « Դա տաս տա նա գիրք», Եր ևան -2001 թ., Գլուխ ՃՁԲ, էջ 128:
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 Եզ րա կա ցու թյուն
 Դա տաս տա նա գիր քը` որ պես հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նոր մա-

տիվ կար գա վո րիչ, Մխի թար Գո շը հա մա րում էր կա տա րյալ, բայց ոչ վերջ նա կան 
և ա վար տուն: Դա տաս տա նագր քի հե տա գա կա տա րե լա գործ ման հար ցը թող-
նում էր գա լիք սե րունդ նե րին ու ղ ղե լու և լրաց նե լու այն. « Եվ ա րդ, թե պետ հա-
մար ձակ վե ցինք եւ գիր քը գրե ցինք, սա կայն ե- թե հան դի պի ի մաս տուն մե կը եւ 
թե րու թյուն գտ նի, ա ղա չում ե նք, պա կա սը լրաց նի, քան զի ա մե նայն գիրք ոչ թե 
մեկ ժա մա նա կի մեջ է գր վում, այլ տար բեր ժա մա նակ նե րից հա վա քած պտուղ-
նե րով: Նույն պես եւ այս (գիր քը), որ սկիզբ լի նի ի մաս տուն նե րի հա մար, եւ մեր 
մա սին բա րին հիշ վի»18:

 Փաս տո րեն, Գո շը դրա նով դրել է ի րա վուն քի և ժա մա նա կաշր ջա նի հա րա բե-
րակ ցու թյան հար ցը, գտ նե լով, որ յու րա քան չյուր Դա տաս տա նա գիրք, որ կոչ ված 
է կար գա վո րե լու իր ժա մա նա կաշր ջա նի կոնկ րետ հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րը, բնա կա նա բար, չի կա րող լի ո վին բա վա րա րել ա պա գայի պա հանջ-
նե րը և ան հրա ժեշտ է հա մա րել հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թի 
փո փոխ վե լուն հա մա պա տաս խան այդ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ի րա-
վա կան նոր մե րի փո փո խու թյան կա տա րու մը:

 Փաս տո րեն Գո շի դա տաս տա նա գիր քը, լի նե լով 12-րդ դա րի միջ նա դա րյան 
Հա յաս տա նի հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րիչ, 9 դա րե րի ըն-
թաց քում ոչ մի այն չի կորց րել իր ի րա վա կան-տե սա կան ար ժե քը, այլև շա րու նա-
կում է գործ նա կա նում կի րա ռե լի մալ՝ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան, պե տա կան 
ի նք նիշ խա նու թյան, օ րեն քի և դա տա րա նի ա ռջև բո լո րի հա վա սա րու թյան, դա-
տա կան իշ խա նու թյան ի նք նա վա րու թյան, ար դար ու ա նա չառ դա տաքն նու թյան, 
դա տա վոր նե րի վար քագ ծի կա նոն նե րի և այլ հա րա կից հար ցե րի վե րա բե րյալ իր 
մի շարք դրույթ նե րով: 

Annotation. The purpose of the article is to present the legal value of Mkhitar Gosh’s “The 
Lawcode” (Datastanagirk) in the 12th century, and its relevance to various fields of law in the 21st 
century. Our task is to reveal the legal norms highlighted in the work, their reflection in the current 
legislative norms.

In the course of the study, both scientific (analysis, synthesis, the principle of historicity) and 
special (formal-logical, comparative-legal) methods were applied.

As a result of the study, the following conclusion was formed: “The Lawcode” is still applicable in 
modern times, albeit with some alterations and changes, shows that public relations, with its changes 
and development, contain constant elements and values, i.e. human and human rights.

Аннотация. Цель статьи – изучить юридическую ценность «Судебника» Мхитара Гоша 
в XII веке и его актуальность в XXI веке в различных областях права.  Наша задача – раскрыть 
правовые регулирования, освещенные в работе, и их отражение в действующих законодатель-
ных нормах.

18 Տե՛ս Մխի թար Գո շի « Դա տաս տա նա գիրք», Եր ևան -2001 թ., նախ. Գլուխ Ժ էջ 33:
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В ходе исследования были применены как научные (анализ, синтез, принцип историзма), 
так и специальные (формально-логические, сравнительно-правовые) методы.

В результате исследования было сформировано следующее заключение: «Судебник» все 
еще применяется в наше время, хотя и с некоторыми изменениями. Это показывает, что обще-
ственные отношения, с их трансформациями и развитием, содержат постоянные элементы и 
ценности, которыми являются человек и права человека.

 

 Բա նա լի բա ռեր - « Գիրք դա տաս տա նի» կամ « Դա տաս տա նա գիրք», ի րա վա կան նոր մեր, 
ի րա վա կան սկզ բունք ներ, եր դում, օ րենսդ րու թյուն, դա տա րան:

Keywords: “Girk Datastani” (The Book of Judgement) or “Law Code”, Legal norms, Legal 
principles, oath, Legislation, court.

Ключевые слова: «Гирк датастани» (или «Судебник»), правовые нормы, правовые 
принципы, присяга, законодательство, суд.

 
Ա . Թումանյան - ՀՀ Սյու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի դա տա վոր, էլ. 

հա սեց՝ antumanyan@mail.ru:
 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 12.08.2020 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 21.02.2021 թ., ե րաշ-

խա վոր վել է Ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, Ե ՊՀ պե տու թյան և ի րա վուն քի տե-
սու թյան ու պատ մու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ Տա րոն Սի մո նյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու-
թյան 17.03.2021 թ.:
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ/CONSTITUTIONAL LAW/
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

ՆՈ ՆՆԱ ՔԱ ՄԱԼՅԱՆ
Երևան նոտարական տարածքի նոտար

NONNA KAMALYAN
Yerevan notarial territory notary public
  
НОННА КАМАЛЯН
Нотариус нотариальной территории Ереван

 ՄԱՍ ՆԱ ՎՈՐ ՍԵ ՓԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ 
ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱԻ ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԱՄ ՐԱԳՐ ՄԱՆ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ 

ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

GENERAL CHARACTERISTICS OF CONSTITUTIONAL AND 
LEGAL STIPULATION OF THE PRIVATE PROPERTY RIGHT IN 

ARMENIA

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

АРМЕНИИ 

Ի րա վա կան հա մա կար գե րի ձևա վոր ման վաղ պատ մա կան շր ջա նում սե փա-
կա նու թյան ձևե րի հար ցում չկար հս տակ տա րան ջատ ված մո տե ցում, և սե փա-
կա նու թյունն ու ղ ղա կի դիտ վում էր որ պես նյու թա կան աշ խար հի ա ռար կա նե րի 
պարզ տի րա պետ մանն ու ղղ ված ի նս տի տուտ: Այն պի սի զար գա ցած պատ մա կան 
ի րա վա կան հա մա կար գում, ի նչ պի սին հինհ ռո մե ա կանն էր, սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի հաս կա ցու թյու նը կապ ված էր «dominium»-ի (լատ.՝ տի րա պե տում) 
հաս կա ցու թյան հետ1: Ժա մա նա կա կից ի րա վա կան ըն կա լում ե րով` սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քը չի դի տարկ վում մի այն որ պես պարզ տի րա պետ ման ի րա վունք. 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի նս տի տուտն ըն կալ վում է որ պես բարդ ի րա վա կան 
կա տե գո րի ա, ո րի տար րե րից մեկն է դի տարկ վում նյու թա կան ար ժեք նե րի տի րա-
պե տու մը: Ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ըն դուն ված է, որ տի րա պե տում դա գույ քը 
տի րելն է (գույ քը փաս տա ցի իշ խա նու թյան տակ ու նե նալն է), ե րբ գույ քը տի րող 
ան ձը գի տակ ցում է գույքն իր կող մից տի րե լը և ցան կա նում է այդ գույ քը տի րել. 

1 Տե՛ս Барон Ю.,Система римского гражданского права: В 6 кн., СПб, 2005, էջ 343:
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այ սինքն` տի րա պե տելն ան ձի կող մից գույ քը գի տակ ցա բար տի րելն է: Այդ մա սին 
ու ղ ղա կի ո րեն նշում է ին գեր մա նա ցի մեծ մտա ծող ներ՝ Հ. Հե գե լը2, Ռ. Ի ե րին գը3: 

Վե րա դառ նա լով « սե փա կա նու թյուն-տի րա պե տում» հինհ ռո մե ա կան մի աս-
նա կան ըն կա լում ե րին՝ հարկ ե նք հա մա րում նշել, որ որ ևէ տար բե րա կում չէր 
դրվում, թե ով էր տի րա պե տում (հետ ևա բար նաև՝ ով էր սե փա կա նա տե րը)՝ մաս-
նա վոր ան ձի՞նք, թե՞ պե տու թյու նը: Այս ա ռու մով պետք է նաև ար ձա նագ րել, որ 
հինհ ռո մե ա կան ի րա վա կան հա մա կար գում, ին չը բնո րոշ էր նաև հին աշ խար հի 
մյուս բո լոր պե տու թյուն նե րի ի րա վա կան հա մա կար գե րին, չկային այն պի սի հաս-
կա ցու թյուն ներ, ի նչ պի սիք է ին՝ « մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք» և « հան-
րային կամ պե տա կան սե փա կա նու թյան ի րա վունք»: Այս պես՝ հինհ ռո մե ա կան 
ի րա վուն քի հա մա կար գը բա ժան ված էր եր կու ի րա վա կան են թա հա մա կար գե րի` 
մաս նա վոր ի րա վունք (jus privatum) և հան րային ի րա վունք (jus publikum)4, ո րոն-
ցից յու րա քան չյուրն ու ներ ի րեն հա րիր ի նս տի տուտ նե րի կազ մը: Եվ այս պայ ման-
նե րում հինհ ռո մե ա կան ի րա վուն քում հայտ նի չէր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
ի նս տի տու տի ըն կա լու մը եր կու տար բեր աս պեկտ նե րով` մաս նա վոր սե փա կա նու-
թյան ի րա վունք և հան րային սե փա կա նու թյան ի րա վունք: 

« Մաս նա վոր» տեր մի նը (private - ան գլ., privee - ֆրանս., privat - գերմ.) ի րա-
վա գի տա կան շր ջա նա ռու թյուն մտավ մի այն 16-րդ դա րում՝ որ պես տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ան հա տին բնու թագ րող տեր մին, ո րն ան հա-
տի տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը պետք է տար բե րա կեր հան րային սուբյեկ-
տի տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյու նից: Եվ այս տե ղից էլ տրա մա բա նո րեն՝ ա ռաջ 
է ե կել « մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն» տեր մի նը, ո րը տն տե սա կան շր ջա նա ռու-
թյան նոր պայ ման նե րում բնու թագ րում-տա րան ջա տում էր մաս նա վոր ան ձանց 
(ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց) պատ կա նող սե փա կա նու թյու նը նախ-
կի նում մի ա հե ծան՝ պե տա կան կամ քվա զի պե տա կան սե փա կա նու թյու նից: Այս 
կա պակ ցու թյամբ, օ րի նակ, ռուս հայտ նի ցի վի լիստ Ե. Ա. Սու խա նո վը գրում է. 
«Անհ րա ժեշտ է նշել, որ սե փա կա նու թյան հաս կա ցու թյու նը և սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի հաս կա ցու թյու նը ռու սա կան ի րա վուն քում կի րառ վել ու շր ջա նառ վել 
սկ սել են Ե կա տե րի նա 2-ր դի ժա մա նակ նե րից՝ 18-րդ դա րի 2-րդ կե սից, այն էլ 
հիմ ա կա նում կի րառ վել են կալ վա ծա տե րե րի նկատ մամբ: Սո ցի ա լա կան մյուս 
բո լոր շեր տե րի նկատ մամբ այդ հաս կա ցու թյուն նե րը սկ սել են կի րառ վել ա վե լի 
ու շ՝ 19-րդ դա րի 60-ա կան նե րին: Ի սկ ի նչ վե րա բե րում է «մաս նա վոր ի րա վունք» 
և « մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րին, ա պա Ռու սաս տա նում 
այս եր կու հաս կա ցու թյուն նե րի կի րա ռու մը վե րագր վում է 20-րդ դա րի 20-ա կան 
թվա կան նե րին: Ստաց վում է, որ մե զա նում մաս նա վոր ի րա վուն քի և մաս նա վոր 
սե փա կա նու թյան ի նս տի տուտ նե րը, որ պես այդ պի սին, կես դա րյա պատ մու թյուն 
ու նեն»5: Աս վածն ը ստ է ու թյան` վե րա բե րում է նաև Հա յաս տա նի ի րա վա կան մշա-

2 Տե՛ս Гегель Г.В. Ф., Философия права, М., 1990, էջ 60:
3 Տե՛ս Иеринг Рудольф Теория владения (сокращ. перевод Е.В.Васьковского), СПб, 1895, էջ 6:
4 Տե՛ս Макеев В.В., Головко А.Г., Частное право древнего Рима, Ростов н/Д, 2002, էջ 59:
5 Տե՛ս Суханов Е.А., Право собственности в современной России /Сб. материалов международной 
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կույ թին, քա նի որ պատ մա կան նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում Ար ևե լյան Հա-
յաս տանն ար դեն գտն վում էր Ռու սա կան Կայս րու թյան կազ մում, Կայս րու թյան 
օ րենք նե րը տա րած վում է ին նաև Ար ևե լյան Հա յաս տա նի վար չա կան տա րած քի 
վրա, և բնական է, որ հի շյալ ժա մա նա կաշր ջա նում ռու սա կան ի րա վա կան զար-
գա ցում երն ի րենց ազ դե ցու թյունն է ին թող նե լու հայ կա կան ի րա վաըն կա լում ե-
րի և ի րա վամ տա ծո ղու թյան վրա6:

 Հայ հա սա րա կու թյան զար գաց ման խորհր դային փու լում տն տե սա կան հա-
մա կար գը հեն ված էր մաս նա վոր սե փա կա նու թյան բա ցառ ման սկզ բուն քի վրա: 
1922 թ. ՌՍՖՍՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի ըն դուն ման ժա մա նակ Վ. Ի. Լե-
նի նը հայ տա րա րեց. «Տն տե սու թյան բնա գա վա ռում մենք ոչ մի մաս նա վոր բան 
չենք ճա նա չում: Մեզ հա մար ա մեն ի նչ հան րային է»7: Մաս նա վոր սե փա կա նու-
թյունն ա սո ցաց վում էր մար դու կող մից մար դու շա հա գործ ման հետ. դա էր պատ-
ճա ռը, որ հա սա րա կա կան-տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րում հիմ ա կան 
« սուբյեկ տը» հան րու թյունն էր կամ պե տու թյու նը, ի սկ մաս նա վոր ան ձը, որ պես 
« սուբյեկտ» մղ վում էր հե տին պլան8: Եվ ի ար տա ցո լում այս ա մե նի՝ խորհր դային 
ժա մա նա կաշր ջա նի և ոչ մի սահ մա նադ րու թյուն չամ րագ րեց « մաս նա վոր սե փա-
կա նու թյան» ի նս տի տու տը:

 Հայ րե նա կան ի րա վա կան հա մա կար գում մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի ի նս տի տու տի վե րած նուն դը պայ մա նա վոր վեց խորհր դային հան րայ նաց-
ված հա մա կար գի փլուզ մամբ և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան կա խաց-
մամբ: Ի նչ պես նշում է Ա. Մ. Հայ կյան ցը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, 
խորհրդային ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գի փլու զու մից և քա ղա քա կան-իրա-
վա կան ան կա խու թյուն ձեռք բե րե լուց հե տո, կանգ նեց դժ վա րին, սա կայն կեն-
սա կան բա րե փո խում ե րի ան հրա ժեշ տու թյան ա ռջև: Այդ բա րե փո խում ե րի 
ա ռանցքն է ին կազ մում տն տե սու թյան վե րա կանգն ման և զար գաց ման հար ցե րը: 
Նո րան կախ հան րա պե տու թյունն ըն դու նեց տն տե սու թյան շու կա յա կան զար գաց-
ման կոն ցեպ ցի ան: Շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն ներն ա ռա ջին հեր թին հա սա-
րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ են, ո րոնք հիմ ված են մաս նա կից նե րի ա զատ 
կամ քի, նրանց կող մից ի րենց ի րա վունք նե րի ա նար գել ի րա կա նաց ման, մաս նա-
վոր գոր ծե րին չմի ջամ տե լու, սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզբունք-
նե րի վրա: Շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գա ցու մը պա հան ջում էր հա-
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո ղջ կոմպ լեք սի նկա րագ րի փո փո խու թյուն՝ 
հիմ ված ար դեն նոր ար ժեք նե րի ու ար ժե քային կողմ ո րո շում ե րի վրա9: Ի րա-
վա կան հա մա կար գում ներդր ված կար ևո րա գույն ի նս տի տուտ նե րից մեկն էլ հան-

научной конференции, Собственность в 20 столетии (социально-экономические, политические и пра-
вовые аспекты), М., 2001, էջ 769:
6 Նշ ված աս պեկ տով՝ հար ցե րը ման րա մասն վեր լուծ վել են, մաս նա վո րա պես, պրոֆ. Ա. Հայ կյան ցի 
կող մից (ման րա մասն տե՛ս Айкянц А.М., История развития частного права в Армении, Е., 2006, էջ 
163-175): 
7 Տե՛ս Алексеев С.С., Гражданское право в современную эпоху, М., 1999, էջ 9-10:
8 Տե՛ս Айкянц А., նույն տե ղում, էջ 22: 
9 Տե՛ս Айкянц А., նույն տե ղում, էջ 19:  
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դի սա ցավ հենց մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի նս տի տու տը: Այս ի նս-
տի տու տի սո ցի ալ-տն տե սա կան, քա ղա քա կան, ի րա վա կան նշա նա կու թյան ու 
հիմ ա րար դե րի մա սին էր վկա յում վեր ջի նիս նա խա տե սու մը ե րկ րի հիմ ա կան 
օ րեն քով՝ Սահ մա նադ րու թյամբ:

 Հա յաս տա նի ի րա վուն քի հա մա կար գում մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի ի նս տի տու տի զար գա ցում ան ցել է է վո լյու ցի ոն դա սա կան ճա նա-
պարհ: 1995 թ. խմ բագ րու թյամբ` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, ո րն ա ռա ջինն էր 
խորհրդային հա մա կար գի փլու զու մից և հայոց ան կա խա ցու մից հե տո, սահ-
մա նում էր. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և պաշտ պան վում 
է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը10: Պե տու թյու նը ե րաշ խա վո րում է սե փա կա նու-
թյան բո լոր ձևե րի (ը նդգծ. - Ն. Ք.) ա զատ զար գա ցու մը և հա վա սար ի րա վա-
կան պաշտ պա նու թյու նը, տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ա զա տու թյու նը, ա զատ 
տն տե սա կան մր ցակ ցու թյու նը (8-րդ հոդ ված): Ի նչ պես նկա տե ցինք, նո րան կախ 
պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ ու ղ ղա կի ո րեն չէր կի րառ վում « մաս նա վոր սե-
փա կա նու թյուն» տեր մի նը, սա կայն սե փա կա նու թյան բո լոր ձևե րի տակ նկա տի 
էր ու նեց վում նաև մաս նա վոր սե փա կա նու թյու նը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան Սահ մա նադ րու թյան 2005 թ. փո փո խու թյուն նե րով տեքս տում նկա տում ե նք 
հե տըն թաց այն աս պեկ տով, որ 8-րդ հոդ վա ծում սահ ման վում էր. « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և պաշտ պան վում է սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը (ը նդգծ. - Ն. Ք.): Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր վում 
են տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ա զա տու թյունն ու ա զատ տն տե սա կան մր ցակ-
ցու թյու նը»: Ե թե սույն ձևա կեր պու մը հա մե մա տե լու լի նենք ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյան նա խորդ ձևա կերպ ման հետ, ստաց վում է, որ պե տու թյունն «այլևս չի ե րաշ-
խա վո րում սե փա կա նու թյան տար բեր ձևե րի ա զատ զար գա ցու մը և հա վա սար 
ի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը»: Հաս կա նա լի է, որ խն դիրն այս տեղ ա վե լի շուտ 
խմ բագ րա կան էր, և ի րա կա նում պե տու թյու նը նույն կերպ ե րաշ խա վո րում էր սե-
փա կա նու թյան տար բեր ձևե րի ա զատ զար գա ցու մը, սա կայն միև նույն ժա մա նակ 
պետք է ըն դու նել, որ նման ձևա կեր պու մը հե տըն թաց էր նա խորդ ձևա կերպ ման 
հա մե մա տու թյամբ: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 2015 թ. փո փո խու թյուն նե րում ար-
դեն սահ ման վում էր, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և հա-
վա սա րա պես պաշտ պան վում են սե փա կա նու թյան բո լոր ձևե րը (10-րդ հոդ ված): 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը Սահ մա նադ րու թյան 2015 թ. փո փո խու թյուն-
նե րով ոչ միայն վե րա դար ձավ 1995 թ. սահ մա նադ րա կան կար գա վոր մա նը, այլև 
ա վե լին զար գաց րեց և 11-րդ հոդ վա ծով սահ մա նեց, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան տնտե սա կան կար գի հիմ քը սո ցի ա լա կան շու կա յա կան տն տե սու թյունն 
է, ո րը հիմ ված է մաս նա վոր սե փա կա նու թյան (ը նդգծ. - Ն. Ք.), տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյան ա զա տու թյան, ա զատ տն տե սա կան մր ցակ ցու թյան վրա և պե-

10 Նախ քան 1995 թ. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագ րե լը`  սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի և սե փա կա-
նու թյան բո լոր ձևե րի պաշտ պա նու թյան սկզ բուն քը նա խա տես վում էր նաև « Սե փա կա նու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քով (1990թ.): Սա կայն այս սկզ բուն քը սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով` ՀՀ-ու մ նա խա-
տես վեց 1995 թ. ըն դուն ված ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ:  
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տա կան քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով ու ղղ ված է ը նդ հա նուր տն տե սա կան բա րե-
կե ցու թյա նը և սո ցի ա լա կան ար դա րու թյա նը: 

Այս պի սով՝ Հա յաս տա նի ի րա վա կան հա մա կար գում մաս նա վոր սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քը սահ մա նադ րաի րա վա կան ամ րագր ման ա մուր դիր քեր ա պա-
հո վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2015 թ. Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու-
թյուն նե րով:

« Մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն» ի նս տի տու տի ամ րագր մամբ՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը բարձ րա գույն՝ սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով ար ձա-
նագ րեց, որ Հա յաս տա նում այլևս կա յա ցած ի րո ղու թյուն է մաս նա վոր ի րա վուն-
քը, մաս նա վոր շա հը, մաս նա վոր և հան րային ի րա վուն քի ու շա հի մի աս նու թյան 
և հա վա սա րակշ ռու թյան վրա հիմ ված ի րա վա կան հա մա կար գը: 

Մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը հան դի սա նում է մար դու ֆուն դա մեն-
տալ ի րա վունք նե րից մե կը: Ի նչ պես նշում է Վ. Վ. Մել նի կո վը, սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը պետք է ճա նաչ վի մար դու բնա կան և ան քակ տե լի ի րա վունք նե րից 
մե կը11: Հայտ նի տե սա բան Ջոն Լո քը նշում էր, որ մար դու կող մից իր ի սկ աշ-
խա տան քով ձեռք բեր վող մաս նա վոր սե փա կա նու թյու նը մար դու բնա կան ի րա-
վունք նե րից մեկն է12: Ի սկ 1793 թ. Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի հռ չա-
կագ րով հս տակ, ա ռանց եր կի մաս տու թյուն նե րի սահ ման վում էր, որ սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քը հա մար վում է մար դու բնա կան ի րա վունք. « Հա սա րա կու թյան 
նպա տակն ը նդ հա նուր եր ջան կու թյունն է: Կա ռա վա րու թյան ա ռա քե լու թյունն 
այն է, որ մար դուն ա պա հո վի իր բնա կան և ան քակ տե լի ի րա վունք նե րից օ գտ-
վե լու հնա րա վո րու թյամբ: Այդ ի րա վունք ներն են հա վա սա րու թյու նը, ա զա տու-
թյու նը, ան վտան գու թյու նը, սե փա կա նու թյու նը»13: Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, 
հռ չա կագրում ամ րագր ված մյուս ի րա վունք նե րի հա մա տեքս տում դի տար կե լով, 
ըն կալ վում էր այն մեկ նա բա նու թյամբ, որ յու րա քան չյուր ոք իր հայե ցո ղու թյամբ 
ի րա վունք ու նի տի րա պե տել և օ գտ վել իր գույ քից, դրա նից ստաց ված ե կա մուտ-
նե րից, իր ֆի զի կա կան և մտա վոր աշ խա տան քի ար դյունք նե րից: Ոչ ոք չի կա-
րող վա ճառ վել, յու րա քան չյու րի ան ձն ա նօ տա րե լի է և ան ձեռնմ ե լի: Ոչ ոք չի 
կա րող որ ևէ կերպ՝ ա ռանց իր հա մա ձայ նու թյան զրկ վել իր սե փա կա նու թյու նից՝ 
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ այդ ան հրա ժեշ տու թյու նը նա խա տես ված է 
օ րեն քով: Պե տու թյան կող մից սահ ման ված հար կե րը պետք է լի նեն ող ջա միտ և 
սահ ման վեն մի այն հան րու թյան շա հե րից ել նե լով: Վեր լու ծե լով սե փա կա նու թյան 
մա սին Հռ չա կագ րի դրույթ նե րը՝ հայտ նի տե սա բան Լ. Դյու գին նշում էր. «Երբ 
1789 թ. հռ չակ վեց բո լո րի հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը, նպա տակն այն էր, որ-
պես զի հաս տատ վեր, որ բո լոր քա ղա քա ցի նե րի ան ձը և սե փա կա նու թյու նը օ րեն-
քի ա ռջև պաշտ պան վում են հա վա սա րա պես, որ նրան ցից յու րա քան չյու րը մե կը 

11 Տե՛ս Мельников В.В., Конституционные основы регулирования экономических отношений в России, 
М., 2011, էջ 35:
12 Տե՛ս Фоя В.В., Понимание права собственности в философии Дж. Локка // https://www.rae.ru/
forum2010/pdf/article827.pdf:
13 Տե՛ս Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX вв.: Сборник документов 
/под ред. П.Н. Галанзы, М., 1957, էջ 330:
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մյու սի նկատ մամբ որ ևէ ար տո նու թյուն չու նի: Այս պի սով, յու րա քան չյուր ան հատ 
ի րա վունք ու ներ սե փա կա նա տեր լի նել, սա կայն յու րա քան չյուր կոնկ րետ ան հատ 
կլի ներ սե փա կա նա տեր թե ոչ, կախ ված կլի ներ ան հա տի հնա րա վո րու թյուն նե-
րից և ու նա կու թյուն նե րից: Դրա նով հան դերձ մեկ բան պարզ էր, որ թե խո շոր 
սե փա կա նա տե րե րը, և թե մանր սե փա կա նա տե րերն օ րեն քի ա ռջև պետք է ստա-
նային հա վա սար պաշտ պա նու թյուն»14: 

Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, որ պես մար դու ի րա վունք, ամ րագր վել է մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ժա մա նա կա կից բո լոր մի ջազ գային-ի րա վա-
կան փաս տաթղ թե րում: Այս պես՝ 1948 թ. Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր 
հռ չա կագ րի 17-րդ հոդ վա ծով սահ ման վում է. «1. Յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք 
ու նի ու նեց վածք ու նե նա լու ի նչ պես մի անձ նյա, այն պես էլ ու րիշ նե րի հետ հա-
մա տեղ: 2. Ոչ ոք կա մա յա կա նո րեն չպետք է զրկ վի իր ու նեց ված քից»15: Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին կոն-
վեն ցի այի` փո փոխ ված 11-րդ ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով սահ ման վում է. 
«Յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ ու նի իր գույ քից ա նար-
գել օ գտ վե լու ի րա վունք։ Ոչ ո քի չի կա րե լի զր կել նրա գույ քից, բա ցա ռու թյամբ 
ի շահ հան րու թյան և այն պայ ման նե րով, ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով ու 
մի ջազ գային ի րա վուն քի ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րով։

 Նա խորդ դրույթ նե րը, այ նու ա մե նայ նիվ, չեն խո չըն դո տում պե տու թյան՝ այն-
պի սի օ րենք ներ կի րա ռե լու ի րա վուն քին, ո րոնք նա ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ-
հա նուր շա հե րին հա մա պա տաս խան, սե փա կա նու թյան օգ տա գործ ման նկատ-
մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու կամ հար կե րի կամ մյուս գան ձում ե րի 
կամ տու գանք նե րի վճա րում ա պա հո վե լու հա մար»16։ 

Ա ներկ բա է, որ մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը մար դու բնա կան 
ի րա վունք նե րից մեկն է, ո րն ի րա վա կան պե տու թյու նում ամ րագր վում է բարձ-
րա գույն՝ սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով: Մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քը մար դու ի րա վունքն է իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու 
և տնօ րի նե լու ի րեն պատ կա նող նյու թա կան և մտա վոր ար ժեք նե րը. մաս նա վոր 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը մար դու ա զա տու թյան ի րա վունքն է՝ ի րեն պատ կա-
նող նյու թա կան և մտա վոր ար ժեք նե րով հաս նե լու՝ իր պա հանջ մունք նե րի բա-
վա րար ման, հե տապնդ վող նպա տա կին, ցան կու թյուն նե րի և ի դե ալ նե րի ի րա կա-
նաց ման: Եվ ե թե դա այդ պես է, ի սկ դա իս կա պես այդ պես է, ու րեմ պե տու-
թյու նը պետք է ճա նա չի մաս նա վոր ան ձի այս ա զա տու թյու նը, սահ մա նի մաս-
նա վոր ան ձի այդ ա զա տու թյան սահ ման նե րը, նա խա տե սի մաս նա վոր ան ձանց 
ա զա տու թյան այդ սահ ման նե րը պաշտ պա նե լու գոր ծուն մե խա նիզմ եր: Եվ քա նի 
որ նույն պի սի ա զա տու թյան ի րա վունք ու նի նաև հենց ին քը՝ պե տու թյու նը, ու-
րեմ սահ մա նադ րա կան գերխն դիր է դառ նում սահ մա նե լու ոչ մի այն մաս նա վոր 

14 Տե՛ս Хрестоматия по всеобщей истории государства и права /под ред. З.М.Черниловского, М., 1994, 
էջ 245: 
15  http://www.arlis.am/.
16 http://www.arlis.am/.
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ան ձանց ա զա տու թյուն նե րի փոխ հա րա բե րակ ցու թյան սահ ման նե րը, այլև հան-
րային (պե տու թյան) և մաս նա վոր ան ձանց՝ մի մյանց հան դեպ ու նե ցած ա զա տու-
թյան սահ ման նե րը՝ կապ ված նյու թա կան և մտա վոր ար ժեք նե րը տի րա պե տե լու, 
օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի նե լու և դրան ցից օ գուտ ներ քա ղե լու հետ: 

Աս վա ծի լույ սի ներ քո ստորև հա կիրճ դի տար կենք, թե Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ ի նչ պես է ամ րագր վել մաս նա վոր սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի ի նս տի տու տը:

 Մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, որ պես մար դու բնա կան և ան քակ-
տե լի ի րա վունք, ամ րագր ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րու-
թյան 60-րդ հոդ վա ծում:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է 
տա լիս ա ռանձ նաց նե լու հետ ևյալ աս պեկտ նե րը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծը նախ տար բե րա կում է մաս նա վոր սե-
փա կա նու թյան եր կու դրս ևո րում՝ 1) մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք նյու-
թա կան սե փա կա նու թյան ար ժեք նե րի նկատ մամբ17, 2) մաս նա վոր սե փա կա նու-
թյան ի րա վունք մտա վոր սե փա կա նու թյան նկատ մամբ: 

Նյու թա կան աշ խար հի ա ռար կա նե րի նկատ մամբ մաս նա վոր սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի կա պակ ցու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տում (Յու րա քան չյուր ոք ու նի օ րի նա կան հիմ քով ձեռք բե րած սե փա կա նու-
թյունն իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տնօ րի նե լու ի րա-
վունք) ամ րագր ված է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի բա ցար ձա կու թյան սկզ բուն-
քը, ե րբ սե փա կա նա տերն ի նքն է իր հայե ցո ղու թյամբ ո րո շում, թե ի նչ պես տի րա-
պե տել, օգ տա գոր ծել և տնօ րի նել գույ քը. նրա այս ի րա վուն քին հա մա պա տաս-
խա նում է ան խտիր՝ բո լո րի պար տա կա նու թյու նը չխան գա րե լու, չխո չըն դո տե լու 
սե փա կա նա տի րո ջը: Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի բա ցար ձա կու թյան սկզ բունքն 
է այն հեն քը, ո րի վրա խարսխ վում է ան ձի՝ սե փա կա նա տի րոջ ա զա տու թյու նը: 
Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի բա ցար ձա կու թյան սկզ բուն քից բխում է նաև սե փա-
կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու թյան սկզ բուն քը, ե րբ ոչ ոք ի րա վունք չու նի ո տնձ գել 
սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րի դեմ18: Ի սկ սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ ե լի ու-
թյան սկզ բունքն էլ իր հեր թին ա պա հո վում է ոչ մի այն սե փա կա նու թյան հա րա-
բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյու նը, այլև հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո ղջ 

17 Սեփականության իրավունքն ի սկզբանե ծագել է հենց որպես նյութական առարկաների նկատմամբ 
իրավունք: Այդ մասին են վկայում իրավակարգավորումերը դեռևս հինհռոմեական իրավունքում //
ավելի մանրամասն տե՛ս Барон Ю., Система римского гражданского права: В 6 кн. СПб, 2005, էջ 
343-345//: Սակայն ՀՀ Սահմանադրությունը «սեփականության» հասկացությունը հավասարապես 
տարածվում է թե նյութական, և թե մտավոր արժեքների նկատմամբ, և այս մոտեցումը 
համապատասխանում է Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի դրույթներին //տե՛ս 
Ենգիբարյան Վ., Սեփականության իրավունքը մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայում, 
Եր., 2008:
18 Տե՛ս Сагдеева Л.В., Принцип неприкосновенности собственности в актах конституционного суда 
Российской Федерации // file:///C:/Users/USER/Downloads/printsip-neprikosnovennosti-sobstvennosti-v-
aktah-konstitutsionnogo-suda-rossiyskoy-federatsii.pdf:  
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կոմպ լեք սի, նե րա ռյալ սո ցի ալ-տն տե սա կան շր ջա նա ռու թյան կա յու նու թյու նը19: 
Մ տա վոր սե փա կա նու թյան նկատ մամբ մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քի կա պակ ցու թյամբ նա խա տես վում է բա ցա ռի կու թյան սկզ բունք, ո րը, սա-
կայն, ու ղ ղա կի ո րեն սահ ման ված է ոչ թե սահ մա նադ րու թյամբ, այլ ըն թա ցիկ 
օ րենսդրու թյամբ: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 7-րդ կե տում սահ-
ման վում է. «Մ տա վոր սե փա կա նու թյու նը պաշտ պան վում է օ րեն քով»: Այ նու հետև 
մտա վոր սե փա կա նու թյան նկատ մամբ ի րա վա տի րոջ ի րա վունք նե րը սահ ման-
վում-կար գա վոր վում են ըն թա ցիկ օ րենսդ րու թյան ակ տե րով, մաս նա վո րա պես՝ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով: Այս տեղ ան հրա ժեշտ է հա տուկ նշել, որ մտա-
վոր սե փա կա նու թյան ու ղ ղու թյամբ՝ ի րա վա տի րոջ ի րա վունք նե րը կրում են ոչ թե 
բա ցար ձակ, այլ բա ցա ռիկ բնույթ: Բա ցա ռի կու թյան հաս կա ցու թյու նը բա ցա հայտ-
ված է ՀՀ քաղ. օր. 1104-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում, ո րում նշ վում է. «Մ տա վոր գոր-
ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի կամ քա ղա քա ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան մաս նա կից-
նե րի, ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ան հա տա կա նաց ման մի ջոց նե րի (այ-
սու հետ` ան հա տա կա նաց ման մի ջոց ներ) նկատ մամբ գույ քային ի րա վունք նե րի 
տի րա պե տո ղը մտա վոր սե փա կա նու թյան այդ օբյեկտն իր հայե ցո ղու թյամբ ցան-
կա ցած ձևով և ե ղա նա կով օ րի նա չափ օգ տա գոր ծե լու բա ցա ռիկ ի րա վունք ու նի»: 
Բա ցա ռի կու թյու նը հա ման ման է բա ցար ձա կու թյա նը, ո րն ու ղ ղա կի կի րառ վում է 
մտա վոր սե փա կա նու թյան նկատ մամբ՝ ը նդ գծե լով մտա վոր սե փա կա նու թյան և 
նյու թա կան սե փա կա նու թյան ֆուն դա մեն տալ տար բե րու թյու նը, սա կայն ի րենց 
է ու թյան մեջ՝ բա ցար ձա կու թյունն ու բա ցա ռի կու թյու նը նույնն են, ո րոնք հա վա-
սա րա պես ա պա հո վում են սե փա կա նա տի րոջ և ի րա վա տի րոջ ա զա տու թյու նը՝ 
ի րենց պատ կա նող մտա վոր և նյու թա կան ար ժեք նե րի նկատ մամբ:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը սե փա կա նա տի րո ջը (նյու թա կան սե փա կա նու թյան 
պա րա գա յում) և ի րա վա տի րո ջը (մ տա վոր սե փա կա նու թյան պա րա գա յում) օժ-
տում է նաև ա զա տու թյամբ՝ հա մա պա տաս խա նա բար ո րո շե լու իր գույ քի կամ 
մտա վոր ար ժե քի ճա կա տա գի րը սե փա կա նա տի րոջ/ի րա վա տի րոջ մահ վան դեպ-
քում: Այդ ա զա տու թյունն ամ րագր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ կե տում՝ « Ժա ռան գե լու ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր վում է»: 

Մաս նա վոր սե փա կա նու թյան, որ պես ան ձի ա զա տու թյան, ի րա վուն քի ի րա կա-
նա ցում ու նի իր սահ ման նե րը, ո րոնք մի կող մից` առ կա են մաս նա վոր ան ձանց 
հետ ա ռն չու թյուն նե րում, մյուս կող մից՝ առ կա են պե տու թյան հետ հա րա բե րու-
թյուն նե րում: Մաս նա վոր ան ձանց կող մից սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ո րո շա կի 
սահ ման նե րում ի րա կա նաց նե լու սկզ բունք նե րը սահ ման վում են ըն թա ցիկ օ րենք-
նե րով. գոր ծող Սահ մա նադ րու թյու նը սահ մա նում է մի այն պե տու թյան և մաս նա-
վոր սե փա կա նա տի րոջ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի սկզ բունք նե րը: ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծում դր ված են մի շարք սահ մա նա փա կում եր, ո րոնք 
ի րա վա կան տե սան կյու նից` հա մար վում են մաս նա վոր ան ձի սե փա կա նու թյան 

19 Տես՝ Козлов Л.В., Социально-политическое и правовое эначение принципа неприкосновенности 
собственности в решениях конституционного суда Российской Федерации // http://www.sgu.ru/sites/
default/files/journals/izvestiya/pdf/2013/12/13/2011._tom_11.2.24.pdf:  
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բա ցար ձակ ի րա վուն քի ը նդ հա նուր կա նո նից ար վող բա ցա ռու թյուն ներ: Այս պես 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծում սահ ման վում է, որ.

- Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել մի այն օ րեն քով` 
հան րու թյան շա հե րի կամ այ լոց հիմ ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյան նպա տա կով (3-րդ կետ):

- Ոչ ոք չի կա րող զրկ վել սե փա կա նու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ դա տա կան կար-
գով` օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րի (4-րդ կետ):

- Հան րու թյան գե րա կա շա հե րի ա պա հով ման նպա տա կով սե փա կա նու թյան 
օ տա րում ի րա կա նաց վում է օ րեն քով սահ ման ված բա ցա ռիկ դեպ քե րում և կար-
գով` մի այն նախ նա կան և հա մար ժեք փոխ հա տուց մամբ (5-րդ կետ):

- Հո ղի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից չեն օ գտ վում օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի-
նե րը և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձինք, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով սահ ման-
ված դեպ քե րի (6-րդ կետ):

- Յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է մու ծել օ րեն քին հա մա պա տաս խան սահ-
ման ված հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պե տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե մուտ-
քագր վող պար տա դիր այլ վճա րում եր (8-րդ կետ):

 Բո լոր թվարկ ված սահ մա նա փա կում երն ու բա ցա ռու թյուն նե րը վկա յում են 
այն հան գա ման քի մա սին, որ ժա մա նա կա կից աշ խար հում սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի բա ցար ձա կու թյու նը, ո րն ը նդ հա նուր կա նոն է հա մար վում, չի կա րող 
չու նե նալ բա ցա ռու թյուն ներ, այ սինքն` շե ղում եր ը նդ հա նուր կա նո նից, և դա նշա-
նա կում է, որ սե փա կա նու թյու նը որ քան էլ որ կա րող է գտն վել մաս նա վոր շա հե-
րի տի րույ թում, այն չի կա րող դուրս գտն վել նաև հան րային շա հե րի տի րույ թից, 
որ պե տու թյու նը հան րային շա հե րից ել նե լով կա րող է սե փա կա նա տի րո ջից պա-
հան ջել կա տա րե լու նաև սո ցի ա լա կան գոր ծա ռույթ: Այս տեղ կա մա թե ա կա մա 
խն դիրն ա ռնչ վում է ան ցու մային հա սա րա կու թյուն նե րում առ կա գերխնդ րի հետ, 
որ պի սին է հան դի սա նում մաս նա վոր և հան րային շա հե րի հա վա սա րակ շիռ, ներ-
դաշ նակ զու գակ ցու մը20: Եվ ի րա վա կան հա մա կար գի հա մար օ րա կար գային է 
դառ նում ի րա վա կան հա մար ժեք մե խա նիզմ ե րի ը նտ րու թյու նը, ո րոնք կա պա-
հո վեն այդ շա հե րի զու գակ ցու մը: Այդ ը նտ րու թյու նը, որ պես կա նոն, պայ մա նա-
վոր ված է մի կող մից տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թով, մյուս կող մից` 
ան հա տի ան հա տա կան զար գաց ման և ի նք նա գի տակց ման աս տի ճա նով21:

Annotation. The right to private property is a natural human right (jus naturalis) and one of 
the basic prerequisites for the insurance of human freedom. Amendments made in 2015 to the 
Constitution of the Republic of Armenia contributed vastly to constitutional and legal development 
of the institute of private property right in Armenia. The Constitution of the Republic of Armenia 

20 Տե՛ս Кабанова И.Е., Принцип баланса частных и публичных интересов в доктрине и правопримени-
тельной практике // http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/22500:
21  Տե՛ս Проблемы развития частного права в период глобализации (материалы международной научно-
практической конференции «Экономическое и международное пространство в период глобализации»), 
25-26 апреля, 2002 года, Самарская государственная экономическая академия, 2002, էջ 44-47:
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establishes the principle of absoluteness of the right of private property, which, however, is a general 
rule and cannot but have exceptions, i.e. deviations from the general rule. It derives from the above 
said that no matter how much a property is in the sphere of private interests, it cannot stay beyond 
public interests as well, and that the state, based on public interests, may in some cases require 
the owner to perform also a social function. It turned out that the problem here relates to a basic 
problem of a balanced and harmonious coexistence of public and private interests, which is so 
peculiar to transitional societies.

Аннотация. В данной статье рассматривается право частной собственности, которое 
является естественным правом человека (jus naturalis) и одной из основных предпосылок 
обеспечения свободы человека. В результате внесения изменений в Конституцию Республи-
ки Армения в 2015 году институт права частной собственности в Армении подвергся суще-
ственному конституционно-правовому развитию. Конституцией РА закреплен принцип аб-
солютности права частной собственности, который, однако, является общим правилом и не 
может не иметь исключений, т.е. отклонений от общего правила. Это значит, что сколько 
бы собственность не находилась в сфере частных интересов, она не может оставаться так-
же вне сферы публичных интересов и что государство, исходя из публичных интересов, 
может потребовать от собственника осуществления также социальной функции. Следова-
тельно, проблема здесь соприкасается с присущей переходным обществам базовой пробле-
мой сбалансированного и гармоничного сосуществования публичных и частных интересов. 

 Բա նա լի բա ռեր - մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք, տի րա պե տում, օգ տա գոր ծում, 
տնօ րի նում, սահ մա նադ րու թյուն, ան ձեռնմ խե լի ու թյուն, սահ մա նա փա կում, մաս նա վոր և հան-
րային շա հեր, հա վա սա րակշ ռում: 

Keywords: the right of private property, possession, use, disposition, constitution, inviolability, 
restriction, private and public interests, balance.

Ключевые слова: право частной собственности, владение, пользование, распоряжение, 
Конституция, неприкосновенность, ограничение, частные и публичные интересы, равно-
весие.

Ն. Քամալյան - Երևան նոտարական տարածքի նոտար, էլ. հասցե՝ notarkamalyan@gmail.
com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 01.02.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 01.02.2021 թ., ե րաշ-
խա վոր վել է ի.գ.դ., պրոֆեսոր Վ. Ստեփանյանի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 17.03.2021 
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HOLDERS OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO COMPENSATION. 
ISSUES CONCERNING INJURED THIRD PARTIES

ПРАВОПРЕЕМНИК КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА: 

ПРОБЛЕМЫ  ТРЕТЬИХ ПОТЕРПЕВШИХ  ЛИЦ
 
ՀՀ սահ մա նադ րու թյան 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր 

ոք ու նի պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու պաշ տո-
նա տար ան ձանց ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ, ի սկ 
օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում` նաև ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ-
ճառ ված վնա սի հա տուց ման ի րա վունք: Վնա սի հա տուց ման պայ ման նե րը և 
կար գը սահ ման վում են օ րեն քով1։

Նշ ված նորմ ան ձանց օժ տում է պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար-
ման մար մին նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց ոչ ի րա վա չափ վար քագ ծի (օ րեն-
քով հա տուկ սահ ման ված դեպ քե րում նաև ի րա վա չափ վար քագ ծի) հետ ևան քով 
կրած վնա սի դի մաց հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վուն քով:

 Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է նշ ված հիմ ա կան ի րա վուն քի ի րա վա զոր ներ հան-
դի սա ցող ան ձանց շր ջա նա կի ներ կա յաց մա նը: Գտ նում ե նք, որ այս հար ցի պար-
զա բա նում ու նի զգա լի գի տա կա գործ նա կան նշա նա կու թյուն, քան զի մի կող մից 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հս տա կեց նել հիմ ա կան ի րա վուն քի կրող նե րին, 
ի սկ մյուս կող մից խու սա փել ան ձանց սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի խախ-

1 Վար դան Պո ղո սյան, Նո րա Սարգ սյան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2015 թ. խմ բագ րու թյամբ 
Սահ մա նադ րու թյու նը. հա մա ռոտ պար զա բա նում եր, Եր., Տիգ րան Մեծ, 2016, էջ 168:



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐ  2021  1-2 (259-260)

29

տում ե րից՝ պայ մա նա վոր ված օ րենսդ րու թյամբ կամ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա-
յում նրանց որ պես վնա սի հա տուց ման հիմ ա կան ի րա վուն քի կրո ղը չճա նա չե լու 
հան գա ման քով: 

Վ նա սի հա տուց ման սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի սուբյեկ տին այլ կերպ 
կա րե լի է կո չել « տու ժող», այ սինքն՝ ան ձ, ո րը տու ժել է հան րային իշ խա նու թյան 
ոչ ի րա վա չափ, ի սկ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում նաև ի րա վա չափ վար-
քագծի ար դյուն քում՝ կրե լով վնաս ներ: 

Ինչ պես ամ րագր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան վե րը ներ կա յաց ված 62-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սում՝ յու րա քան չյուր ոք ու նի …. ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն-
նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ, ի սկ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում նաև ի րա-
վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման ի րա վունք: 

Այս նոր մում զե տեղ ված ձևա կեր պում ե րից տու ժո ղին վե րա բե րող հար ցե րի 
մա սով կա րե լի է գալ հետ ևյալ եզ րա հան գում ե րին.

Ա ռա ջին՝ յու րա քան չյուրն օ ժտ ված է վնա սի հա տուց ման ի րա վունք ու նե նա լու 
կա րո ղու թյամբ, ին չը նշա նա կում է, որ ցան կա ցա ծը կա րող է հա մար վել այս հիմ-
նա կան ի րա վուն քի ի րա վա զո րը: 

Երկ րորդ՝ վնա սի հա տուց ման հիմ ա կան ի րա վուն քի ի րա վա զոր են բո լոր 
նրանք, ով քեր հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց 
ոչ ի րա վա չափ վար քագ ծի, ի սկ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քում նաև ի րա վա-
չափ վար քագ ծի հետ ևան քով կրել են վնաս: 

Վ նա սի հա տուց ման սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ի րա վա զո րի հար ցե րին 
ան դրա դարձ է կա տա րել նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 10.12.2010 
թվա կա նին կա յաց ված թիվ ՍԴՈ-929 ո րոշ մամբ՝ նշե լով, որ « …. « տու ժող» հաս-
կա ցու թյունն ու նի ը նդ գր կուն բո վան դա կու թյուն և նե րա ռում է ոչ մի այն քրե ա կան, 
այլև քրե ա դա տա վա րա կան, վար չա կան, քա ղա քա ցի աի րա վա կան ու այլ հա րա-
բե րու թյուն նե րից և ի րենց կամ քից ան կախ տու ժած ֆի զի կա կան և ի րա վա բա-
նա կան ան ձանց: Ո ւս տի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում 
ամ րագր ված « տու ժող» հաս կա ցու թյու նը նշա նա կում է նաև  հան րային իշ խա-
նու թյան մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րից (ան-
գոր ծու թյու նից) վնաս կրած ան ձ2:

Այս կա պակ ցու թյամբ ցան կա նում ե նք նշել, որ թե՛ սահ մա նադ րա կան նոր մում 
տեղ գտած ձևա կեր պում ե րից, թե՛ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի հայտ նած 
դիր քո րո շու մից հետ ևում է, որ ա ռա ջին հեր թին շեշ տը պետք է դնել հան րային 
իշ խա նու թյան մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ 
ան գոր ծու թյան ար դյուն քում ան ձի կող մից վնաս կրե լու փաս տի, այլ ո չ՝ ան մի ջա-
պես ի րեն պատ կա նող որ ևէ սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի խախտ ման հան գա ման քի 
վրա: 

Որ պես կա նոն՝ ան ձին վնա սի պատ ճա ռում ա ծանց վում է նրան պատ կա նող 

2 ՀՀ Սահ մանդ րա կան դա տա րա նի կող մից 10 դեկ տեմ բե րի 2010 թ.-ին կա յաց ված թիվ ՍԴՈ-929 ո րո-
շում, կետ 6, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=64043։ ( վեր ջին այ ցե լու թյան ամ սա թիվ 
01,12.2020 թ.)։
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սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի խախ տու մից՝ հան դի սա նա լով դրա հետ ևան քը, սա կայն 
կան դեպ քեր, ե րբ ան ձը կա րող է վնաս կրել՝ չհան դի սա նա լով սուբյեկ տիվ ի րա-
վուն քի խախտ ման ա ռաջ նային զոհ: Օ րի նակ, խախտ ման հետ ևան քով կե րակ րո-
ղի մա հա նա լու դեպ քում վեր ջի նիս խնամ քի ներ քո գտն վող ան ձանց պար բե րա-
կան վճա րում ե րի տես քով տր վում է հա տու ցում՝ պայ մա նա վոր ված մա հա ցա ծի 
կող մից նախ կի նում տրա մադր վող հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րից այլևս զրկ վե-
լու (պատ ճառ ված վնաս) հան գա ման քով: Խոսքն այս տեղ խնամ քի տակ գտն վող 
ան ձի ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սին չէ, քան զի ա ռաջ նային տու ժո ղի մահ-
վամբ դրանք դա դա րում են: 

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի մա սին» կոն վեն-
ցիայի (այ սու հետ՝ նաև Կոն վեն ցի ա) 34-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Դա տա րա նը 
կա րող է գան գատ ներ ըն դու նել ցան կա ցած ան ձից, հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյու նից կամ ան ձանց խմ բից, ո րոնք պն դում են, թե դար ձել են սույն Կոն-
վեն ցի այով կամ նրան կից ար ձա նագ րու թյամբ ճա նաչ ված ի րա վունք նե րի` որ ևէ 
բարձր պայ մա նա վոր վող կող մի թույլ տված խախտ ման զոհ3։

« Զոհ» (ա նգ լե րեն բնագ րում՝ «victim») եզ րույ թը մեկ նա բա նե լիս ՄԻ ԵԴ-ը նշել է 
հետ ևյա լը. « Կոն վեն ցի այի 34-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով զոհ բա ռը նշ մա րում է ան ձին 
կամ ան ձանց, ո րոնց վրա են թադ րյալ խախ տումն ազ դել է ու ղ ղա կի կամ ա նուղ-
ղա կի կեր պով: Այս պի սով՝ 34-րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է ոչ մի այն են թադ րյալ 
խախտ ման ան մի ջա կան զո հին, այլև ա նուղ ղա կի զո հե րին, ո րոնց են թադ րյալ 
խախ տու մը կա րող էր վնա սել (ա նգ լե րեն բնագ րում՝ to whom alleged violation 
would cause harm) կամ ով քեր այն վե րաց նե լու հար ցում ու նեն վա վեր ան ձնա կան 
շա հագրգռ վա ծու թյուն»4։

 ՄԻ ԵԴ դիր քո րո շու մից նույն պես բխում է, որ վնա սի հա տուց ման ի րա վուն քի 
կրո ղը կամ սուբյեկ տը լի նե լու հար ցում ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն ու նի ոչ այն-
քան ան մի ջա պես սե փա կան կոն վեն ցի ոն ի րա վուն քի խախտ ման, որ քան հան-
րային իշ խա նու թյան մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց ոչ ի րա վա չափ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան ար դյուն քում փաս տա ցի վնաս կրած լի-
նե լու հան գա ման քը, քան զի Դա տա րա նին կա րող են դի մել նաև ան ձինք, ով քեր 
կոն վեն ցի ոն ի րա վուն քի խախտ ման հետ ևան քով տու ժել են ա նուղ ղա կի կեր պով: 

Ար դեն Կոն վեն ցի այի 41-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Ե թե Դա տա րա նը գտ նում է, 
որ տե ղի է ու նե ցել Կոն վեն ցի այի կամ դրան կից ար ձա նագ րու թյուն նե րի խախ-
տում, ի սկ հա մա պա տաս խան բարձր պայ մա նա վոր վող կող մի ներ պե տա կան 
ի րա վունքն ըն ձե ռում է մի այն մաս նա կի հա տուց ման հնա րա վո րու թյուն, ա պա 
Դա տա րա նը ո րո շում է, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, տու ժած կող մին ար դա րա-

3 Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա կան ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին 04.11.1950 
թ. ըն դուն ված եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա կից ար ձաա նագ րու թյուն նե րով, https://www.echr.coe.int/
Documents/Convention_ENG.pdf։ (վեր ջին այ ցե լու թյան ամ սա թիվ 01.12.2020 թ.)։
4 Vallianatos and others v Greece [GC], applications no. 29381/09 and 32684/09, §47, ECHR, 2013 http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128294։ (վեր ջին այ ցե լու թյան ամ սա թիվ 01.12.2020 թ.)։ 
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ցի փոխ հա տու ցում տրա մադ րել5։
Նշ ված նոր մից հետ ևում է, որ ե թե կոն վեն ցի ոն ի րա վուն քի խախտ ման 

արդյուն քում տու ժած ան ձը ներ պե տա կան մա կար դա կում պատ շաճ հա տու ցում 
չի ստա նում, ա պա Դա տա րանն ին քը կա րող է նրան շնոր հել այդ պի սի նը։ 

Վ նա սի հա տուց ման հիմ ա կան ի րա վուն քի ի րա վա զո րի վե րա բե րյալ ներ կա-
յաց ված ը նդ հա նուր դրույթ նե րի լույ սի ներ քո՝ հե տա գա շա րադ րան քում ան դրա-
դարձ կկա տա րենք ի րա վա խախտ ման հետ ևան քով տու ժած եր րորդ ան ձանց 
կող մից վնաս հա տուց ման սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից օ գտ վե լու հար ցե րին:

Վ նա սի հա տու ցու մը հան դի սա նում է ի րա վա խախտ ման հետ ևանք նե րի վե-
րաց ման մի ջոց, ո րի կի րա ռու մը նպա տակ է հե տապն դում հնա րա վոր ա ռա վե-
լա գույն չա փով ա պա հո վե լու այն դրու թյան վե րա կանգ նու մը, ո րը առ կա կլի ներ 
խախ տում առ հա սա րակ տե ղի չու նե նա լու պա րա գա յում։ 

Ան վի ճե լի է, որ ի րա վունքն ան մի ջա պես խախտ ված ան ձին (ա ռաջ նային տու-
ժող) վե րագ րե լի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը բո լոր դեպ քե րում այն չափ զգա-
լի են, որ դրանց դի մաց հա տուց ման տրա մադ րու մը միշտ ի րա վա չափ է: Որ ևէ 
մե կի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախտ ման ար դյուն քում ար դեն եր րորդ ան-
ձանց հասց ված բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը ոչ միշտ ու նեն ազ դե ցու թյան նույն 
ու ժգնու թյու նը, և հետ ևա բար վեր ջին նե րիս փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լու հար ցը 
կա րող է բարձ րա նալ այն դեպ քում, ե րբ դրանք այն չափ նշա նա կա լից են, որ ի րա-
վա խախտ ման հետ ևանք նե րը հար թե լու հա մար ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա-
նում ա ռան ձին փոխ հա տու ցում տրա մադ րել նաև հի շյալ ան ձանց: 

Որ պես զի բա ցառ վեն եր րորդ ան ձանց կող մից ան հիմ հարս տաց ման դեպ-
քե րը (այդ պես կլի նի, ե րբ հա տուց ման տրա մադ րու մը չի բխի դրա սահ ման ման 
ի րա վա չափ նպա տա կից), օբյեկ տիվ ի րա վուն քը վեր ջին նե րիս պետք է դի տար կի 
որ պես «վն աս» կրած սուբյեկտ, ե թե մի այն ա ռաջ նային տու ժո ղի ի րա վունք նե-
րի խախտ մամբ ան մի ջա պես նրանց պատ ճառ ված բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը 
այն քան զգա լի են, որ դրանց դի մաց փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լը ար դա րա ցի է: 
Այդ պա րա գա յում եր րորդ ան ձինք նույն պես կհան դի սա նան ՀՀ Սահ մա նադրու-
թյան 62-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վնա սի հա տուց ման ի րա վուն քի լի ար ժեք 
կրող նե րը: Հա կա ռակ դեպ քե րում ի րա վա խախտ ման դա դա րե ցու մը, ա ռաջ նային 
տու ժո ղի ի րա վունք նե րի լրիվ ծա վա լով վե րա կանգ նու մը բա վա րար են եր րորդ 
ան ձանց վե րագ րե լի տհա ճու թյուն նե րը նույն պես հարթ ված դի տե լու հա մար: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյունն ը նդ հան րա պես ճա նա չում 
է սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի խախտ ման հետ ևան քով եր րորդ ան ձանց պատ ճառ ված 
վնա սի հա տուց ման հնա րա վո րու թյու նը: 

Օ րի նակ, և՛ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը, և՛ « Վար չա րա րու թյան հի մունք-
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» օ րեն քը պա րու նա կում են հա մա պա տաս-
խան դրույթ ներ կե րակ րո ղի մահ վան հետ ևան քով վնաս կրած ան ձանց կող մից 

5 Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա կան ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին 04.11.1950 թ. ըն-
դուն ված եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա կից ար ձա նագ րու թյուն նե րով, https://www.echr.coe.int/Documents/
Convention_ENG.pdf, ( վեր ջին այ ցե լու թյան ամ սա թիվ՝ 01.12.2020 թ.)։
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հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վուն քի մա սին, ին չի հիմ քում դր ված է այն գա ղա-
փա րը, որ ա ռաջ նային տու ժո ղի մահ վա նից հե տո ան ձինք, ով քեր գտն վում է ին 
նրա խնամ քի ներ քո, այլևս չեն ստա նա լու այն գու մա րը, ո րը մա հա ցա ծը կեն դա-
նու թյան օ րոք նրանց հատ կաց նում էր: Եր րորդ ան ձինք, փաս տո րեն, ա ռաջ նային 
տու ժո ղի կյան քի ի րա վուն քի խախտ ման պատ ճա ռով կրում են վնաս և ձեռք բե-
րում դրա հա տուց ման ի րա վունք: Աս վածնն իր ար տա ցո լում է գտել նաև ՄԻԵԴ 
պրակ տի կա յում, ե րբ դա տա րա նը նյու թա կան վնա սի դի մաց փոխ հա տու ցում է 
շնոր հել մա հա ցա ծի հա րա զատ նե րին՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ Կոն վեն ցիայի 
2-րդ հոդ վա ծի խախտ ման ար դյուն քում վեր ջին ներս զրկ վել են մա հա ցա ծի կող-
մից ի րենց տրա մադր վող մի ջոց նե րից6։

 Մեկ նա բա նե լով վնա սի հա տուց ման ի րա վուն քը սահ մա նող վե րը ներ կա յաց-
ված նոր մը՝ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը թիվ ՍԴՈ-1497 ո րոշ մամբ նշել է, 
որ « Սահ մա նադ րու թյան 62-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նը վկա-
յում է, որ վնա սի հա տուց ման ի րա վուն քի է ու թյան հիմ քում «վն աս» եզ րույթն ու նի 
ը նդ հան րա կան ի րա վա կան բո վան դա կու թյուն, և Սահ մա նադ րու թյան մա կար-
դա կում վնա սի նյու թա կան և ոչ նյու թա կան տե սակ նե րը տար բե րակ ված չեն»7։

 Սահ մա նադ րա կան մա կար դա կում «վն աս» եզ րույթն ու նի ը նդ հան րա կան բո-
վան դա կու թյուն և իր մեջ կլա նում է դրա բո լոր դրս ևո րում ե րը: Ե թե օ րենս դի րը 
ճա նա չում է խախտ ված սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի կրո ղը չհան դի սա ցող եր րորդ ան-
ձանց պատ ճառ ված նյու թա կան վնա սի հա տուց ման հնա րա վո րու թյու նը, ա պա 
հա վա սա րա պես նույ նը պետք է ե րաշ խա վո րել պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան բնույ-
թի վնա սի հա մար: 

Այս պի սով, ե թե ար ձա նագր վում է, որ խախտ ված սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի կրո-
ղը չհան դի սա ցող եր րորդ ան ձանց պատ ճառ վել է որ ևէ բնույ թի (նյու թա կան կամ 
ոչ նյու թա կան) վնաս, ա պա հա մա ձայն սահ մա նադ րու թյան՝ սկզ բուն քո րեն այն 
պետք է են թա կա լի նի հա տուց ման:

 Նյու թա կան վնա սը հնա րա վոր է հաշ վել, և հետ ևա բար դրա չա փին ստույգ 
հա մա պա տաս խա նող հա տու ցում տրա մադ րելն ար դա րաց ված է ա մեն պա րա-
գա յում, քան զի դրա նով վե րա կանգն վում է ան ձի ու նե ցած այն գույ քային դրու-
թյու նը, ո րը խարխլ վել էր: Նրան հա տու ցում տրա մադ րե լը, ու մ գույ քային դրու-
թյու նը վատ թա րա ցել է ի րա վա խախտ ման ար դյուն քում, ար դա րա ցի և ի րա վա-
չափ է՝ ան կախ նրա նից վեր ջինս հան դի սա նում է խախտ ված սուբյեկ տիվ ի րա-
վուն քի կրո ղը, թե ոչ: 

Ի րա վի ճակն ա վե լի բարդ է ոչ նյու թա կան վնա սի դեպ քում: Ա ռաջ նային տու-
ժո ղի ի րա վունք նե րի խախտ ման ար դյուն քում եր րորդ ան ձանց վե րապ րած ոչ 
նյու թա կան բնույ թի ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյու նը (տագ նապ, լար վա ծու թյուն, 

6 Islamova v Russia, application no. 5713/11, §§ 81-82 ECHR 2015, http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-154025, (վեր ջին այ ցե լու թյան ամ սա թիվ 01.12.2020 թ.)
7 ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից 17.12.19 թ.-ին ըն դուն ված թիվ ՍԴՈ-1497 ո րո շում, կետ 
4.4, http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2019/pdf/sdv-1497.pdf (վեր ջին այ ցե լու թյան 
ամ սա թիվ 01.12.2020 թ.)։
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ան հանգս տու թյուն և այլն) հա ճախ դիտ վում է որ պես ա ծան ցյալ, ի նք նըս տին քյան 
տեղ գտ նող եր ևույթ, ո րը ա ռան ձին ու շադ րու թյան կա րիք չու նի, և տու ժո ղին 
պատ ճառ ված վնա սի լ րիվ ծա վա լով հա տուց մամբ հա մար վում է, որ հարթ վում են 
նաև հի շյալ հետ ևանք նե րը: Եր րորդ ան ձանց ա ռան ձին փոխ հա տուց ման տրա-
մադ րու մը ան հրա ժեշ տու թյուն է դառ նում այն դեպ քում, ե րբ ի րա վա խախտ ման՝ 
նրանց վրա ու նե ցած ազ դե ցու թյունն այն չափ ու ժ գին է, որ ա ռանց դրա հնա րա-
վոր չէ խո սել ի րա վա խախտ ման հետ ևանք նե րի լի ար ժեք վե րաց ման մա սին: 

Վե րը ներ կա յաց վա ծով պայ մա նա վոր ված՝ փոխ հա տու ցում ստա նա լու ի րա-
վունք ու նե ցող ան ձանց շր ջա նա կը ո րո շա կի աց նե լու հա մար գործ նա կան կար-
ևո րու թյուն է ձեռք բե րում եր րորդ ան ձանց վրա ու նե ցած ոչ նյու թա կան բնույ թի 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան ու ժգ նու թյան աս տի ճա նի գնա հատ ման հար ցը, ո րը 
հա ջոր դիվ կփոր ձենք պար զա բա նել մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րա նի պրակ տի կայի վեր հան ման, ի նչ պես նաև եվ րո պա կան ո րոշ ե րկր նե րի փոր-
ձի վեր լու ծու թյան մի ջո ցով:

Keenan v United Kingdom գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ը փաս տել է, որ Կոն վեն ցի այի 2-րդ և 
3-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման պա րա գա յում դրա նից բխող ոչ նյու թա կան վնա սի 
դի մաց փոխ հա տուց ման տրա մադ րու մը սկզ բուն քո րեն պետք է հա սա նե լի լի նի8։

Paul and Audrey Edwards v United Kingdom9 գոր ծով մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րանն, ան դրա դառ նա լով Կոն վեն ցի այի 2-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված կյան քի ի րա վուն քի խախտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված ոչ նյու-
թա կան վնա սի դի մաց հա տուց ման տրա մադր ման հնա րա վո րու թյան հար ցե րին, 
ամ րագ րել է, որ կո րուս տը սգա ցող ծնող նե րին կամ ա մուս նուն փոխ հա տուց ման 
տրա մադ րու մը (կ րած տա ռա պանք նե րի դի մաց) Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծի 
շրջա նա կում նրանց հա սա նե լի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի է ա կան 
տարրն է: Bubbins v United Kingdom10 գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ը գտել է, որ ոչ նյու թա կան 
վնա սի հա տու ցու մը` որ պես պաշտ պա նու թյան մի ջոց պետք է հա սա նե լի լի նի 
նաև մա հա ցա ծի քրոջ հա մար: 

Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք, ու մ սույն Կոն-
վեն ցի այով ամ րագր ված ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը խախտ վում են, ու-
նի պե տա կան մար մին նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ 
մի ջո ցի ի րա վունք, նույ նիսկ ե թե խախ տու մը կա տա րել են ի պաշ տո նե գոր ծող 
ան ձինք11։

 Հաշ վի առ նե լով այն, որ ՄԻ ԵԴ-ին դի մե լու ի րա վունք ու նի նաև այն ան ձը, ո րը 

8 Keenan v United Kingdom, no.  27229/95, § 130, ECHR, 2001-III, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i= 001-
59365, (վեր ջին այ ցե լու թյան ամ սա թիվ 01.12.2020 թ.)։
9 Paul and Audrey Edwards v United Kingdom, no. 46477/99, §§ 101,106, ECHR, 2002-II; http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-60323. (վեր ջին այ ցե լու թյան ամ սա թիվ 01.12.2020 թ.)։
10 Bubbins v United Kingdom, no. 50196/99, §§ 171-173, ECHR, no. 50196/99, ECHR 2005-II, http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-68548. (վեր ջին այ ցե լու թյուն 01.12.2020 թ.):
11 Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա կան ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին 04.11.1950 թ. ըն-
դուն ված եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա կից ար ձա նագ րու թյուն նե րով; https://www.echr.coe.int/Documents/
Convention_ENG.pdf, (վեր ջին այ ցե լու թյան ամ սա թիվ 01.12.2020 թ.)։
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կոն վեն ցի ոն ի րա վուն քի խախտ ման ար դյուն քում տու ժել է ա նուղ ղա կի կեր պով 
(այդ թվում՝ Կոն վեն ցի այի 41-րդ հոդ վա ծի ու ժով դա տա րա նի ա ռջև հան դես գա-
լով ար դա րա ցի հա տուց ման պա հան ջով, ե րբ հա մա րում է, որ ներ պե տա կան մա-
կար դա կում ար դա րա ցի հա տու ցում չի ստա ցել)՝ ներ պե տա կան մա կար դա կում 
պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց ներ ու նե նա լու ի րա վուն քը սահ մա նող 
Կոն վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծը տա րած վում է նաև հի շյալ ան ձանց վրա: Հա րա-
զա տի կո րուս տը սգա ցող ան ձանց կող մից ոչ նյու թա կան վնա սի դի մաց փոխ-
հա տուց ման տրա մադ րու մը ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րում է ներ պե տա կան մա կար դա կում 
նրանց հա սա նե լի պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի կար ևոր տարր, ի սկ նման փոխ-
հա տու ցում ստա նա լու հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը հան գեց նում է Կոն-
վեն ցի այի 13-րդ հոդ վա ծի խախտ մա նը:

Dudayeva v Russia գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ը գտավ, որ պե տու թյու նը խախ տել է դի-
մու մա տու ի որ դու և ա մուս նու կյան քի ի րա վուն քի նյու թա կան կող մը, ի նչ պես 
նաև այդ կա պակ ցու թյամբ չի ե րաշ խա վո րել ար դյու նա վետ քն նու թյան ի րա կա-
նա ցու մը (կյան քի ի րա վուն քի վա րու թային կող մի, պաշտ պա նու թյան ար դյու նա-
վետ մի ջոց ու նե նա լու ի րա վուն քի խախ տում): Ա վե լին, իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 
դի մու մա տու ի ան հայ տա ցած (հե տա գա յում մա հա ցած ճա նաչ ված) ա մուս նու ճա-
կա տագ րի բա ցա հայտ ման հա մար պատ շաճ քն նու թյուն չի րա կա նաց նե լու հան-
գա ման քով պայ մա նա վոր ված տևա կան ժա մա նակ նրա մա սին տե ղե կու թյուն ներ 
չու նե նա լու, այդ կա պակ ցու թյամբ ա նո րո շու թյան մեջ գտն վե լու պատ ճա ռով ծանր 
հո գե վի ճա կում լինելը ՄԻ ԵԴ-ը դի տար կեց որ պես պե տու թյան կող մից դի մու մա-
տու ի նկատ մամբ դա ժան և ան մարդ կային վե րա բեր մուն քի դրս ևոր ման հիմք և 
ար ձա նագ րեց նաև Կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դի մու մա տու ի 
ի րա վուն քի խախ տում: Այս գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ը դի մու մա տու ին շնոր հեց դրա մա կան 
փոխ հա տու ցում՝ նրա կող մից կրած ոչ նյու թա կան վնա սը պայ մա նա վո րե լով այդ 
թվում ա մուս նու և որ դու կյան քի ի րա վուն քի խախտ ման հան գա ման քով12:

Nagmetov v Russia գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ը նշել է, որ Կոն վեն ցի այի 2-րդ և 3-րդ հոդ-
ված նե րի դեպ քում խախտ մա նը հա մար ժեք պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ են հան-
դի սա նում քն նու թյու նը, ո րը կա պա հո վի մե ղա վոր նե րին պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լը, և դրա մա կան փոխ հա տուց ման տրա մադ րու մը: Այս գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ը, 
ար ձա նագ րե լով Կոն վեն ցի այի 2-րդ հոդ վա ծի խախ տու մը, փաս տել է նաև, որ դի-
մու մա տու ին՝ մա հա ցա ծի հո րը, դրա կա պակ ցու թյամբ դրա մա կան փոխ հա տու-
ցում չի տրա մադր վել: Ա ռաջ նորդ վե լով Կոն վեն ցի այի 41-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե-
րով՝ Դա տա րա նը ին քը մա հա ցա ծի հոր կրած ոչ նյու թա կան վնա սի դի մաց նրան 
դրա մա կան փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին ո րո շում կա յաց րեց13։ 

Kontrová v. Slovakia գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ը ար ձա նագ րել է դի մու մա տու ի ե րե խա նե-
րի կյան քի ի րա վուն քի խախ տում այն հիմ քով, որ պե տու թյու նը ձա խո ղել է այդ 

12 Dudayeva v Russia, no. 67437/09, §§ 88-89, 94, 116, ECHR 2015, http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-159048, (վեր ջին այ ցե լու թյուն 01.12.2020 թ.)։
13 Nagmetov v Russia [GC], no. 35589/08, §§ 45, 47, 89,92, ECHR 2017, http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-172440. (վեր ջին այ ցե լու թյուն 01.12.2020 թ.)։ 
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ի րա վուն քը պաշտ պա նե լու իր պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը: Ար ձա նագր ված 
խախտ ման կա պակ ցու թյամբ՝ Դա տա րա նը եզ րա կաց րեց, որ դի մու մա տուն (մայ-
րը), զա վակ նե րի մահ վան հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված, կրել է ոչ նյու թա-
կան վնաս, ո րի դի մաց սահ մա նեց դրա մա կան փոխ հա տու ցում14։

 Ներ կա յաց ված ո րո շում ե րը թույլ են տա լիս ու ր վագ ծել այն պայ ման նե րը, 
ո րոնք ար դա րաց նում են սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախտ մամբ եր րորդ ան-
ձանց կրած ոչ նյու թա կան բնույ թի ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյան դի մաց վեր-
ջին նե րիս ա ռան ձին փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լը: Այդ պայ ման նե րը է ա կան 
են կրած ոչ նյու թա կան բնույ թի ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյան ու ժգ նու թյու նը 
գնա հա տե լու հար ցում, ի նչն էլ եր րորդ ան ձանց փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լու 
ա ռանց քում գտն վող հան գա մանքն է: 

Այդ պի սիք են մար դու ի րա վունք նե րի հիմ ա րար խախ տում ե րը՝ դրա նից 
բխող ծանր հետ ևանք նե րով (մաս նա վո րա պես ան ձի կյան քի ի րա վուն քի խախ-
տում), ի նչ պես նաև ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի ու եր րորդ ան ձանց միջև սերտ 
ան ձնա կան կա պե րի (զա վակ, ծնող, քույր կամ եղ բայր, ա մու սին և այլն) առ կա յու-
թյու նը: Այս եր կու հան գա մանք նե րի հա մա խումբն էլ հենց սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի 
խախտ ման ու նե ցած դրա մա կան չափ ման չեն թարկ վող ազ դե ցու թյու նը եր րորդ 
ան ձանց վրա այն չափ զգա լի է դարձ նում, որ ա ռանց ա ռան ձին փոխ հա տուց ման 
տրա մադր ման՝ դրա հետ ևանք նե րի հար թու մը հնա րա վոր չի հա մար վում: 

Տու ժո ղի մեր ձա վոր նե րին փոխ հա տուց ման տրա մադ րու մը նրանց հարս տաց-
նե լու նպա տակ չի հե տապն դում, այլ բխում է այն ի րո ղու թյու նից, որ ի րենց մեր-
ձա վոր նե րի կո րուս տը կամ վնաս ված քը այդ ան ձանց պատ ճա ռում է զգա լի տա-
ռա պանք ներ, ո րոնք ար ժա նի են փոխ հա տուց ման15: 

Ներ կա յաց ված միտ քը հատ կա պես ճշ մա րիտ է, ե րբ խոս քը գնում է ի րա-
վա խախտ մամբ տու ժո ղին մահ պատ ճա ռե լու դեպ քի մա սին: Տա ռա պանք նե-
րը, ո րոնք ան ձը կրում է իր մեր ձա վո րի կորս տի (ն րա մահ վան) հետ ևան քով, 
նույն քան ի րա կան և շո շա փե լի են, որ քան այն դեպ քե րում, ե րբ փոխ հա տու ցում է 
շնորհ վում սե փա կան սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախտ ման ար դյուն քում ոչ նյու-
թա կան վնաս կրած ան ձին: Ի րոք ե թե, ա սենք, ան ձին զր պար տե լու հետ ևան քով 
նրան պատ ճառ ված հո գե կան տա ռա պանք նե րը են թա կա են փոխ հա տուց ման, 
ա պա մեր ձա վոր հա րա զա տին կորց նե լու հետ ևան քով ան ձի կրած ապ րում երն 
ան հետ ևանք մալ չեն կա րող և ար ժա նի են փոխ հա տուց ման: 

Ոչ նյու թա կան վնա սի դի մաց դրա մա կան հա տուց ման սահ մա նու մը նպա տակ 
է հե տապն դում սփո փե լու տու ժո ղին, հնա րա վո րինս չե զո քաց նե լու կրած բա ցա-
սա կան ազ դե ցու թյու նը: Նույն նպա տա կը դր ված է նաև մա հա ցա ծի մեր ձա վոր նե-
րին փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լու գա ղա փա րի հիմ քում, քան զի սրա նով փորձ է 
ար վում հնա րա վո րինս հար թել ի րա վա խախտ ման ա ռան ձին ու շադ րու թյան ար-

14 Kontrová v. Slovakia, no. 7510/04, §§ 65, 72, ECHR 2007-VI, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80696 
(վերջին այցելություն 01.12.2020 թ.)։
15 Janno Lahe, Irene Kull, Compensation of non-pecuniary damage to persons close to the deceased or to 
the aggrieved person, International comparative jurisprudence 2 (2016), p. 2.
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ժա նի հետ ևանք նե րից մե կը՝ այս ան ձանց կրած հո գե կան տա ռա պանք նե րը: 
Ներ կա յաց վա ծի կա պակ ցու թյամբ ցան կա նում ե նք մեջ բե րել տե սա կան աղ-

բյուր նե րում մեզ հան դի պա ցած հետ ևյալ միտ քը. «Ան ձի ա ռող ջու թյա նը վնաս 
պատ ճա ռե լիս, հատ կա պես, ե րբ այդ վնա սը թող նում է նաև իր հետ քե րը սպի ի, 
հաշ մու թյան կամ այլ տես քով, և կամ, ա սենք, ան ձի հա րա զա տի կորս տյան դեպ-
քում, ա ռա ջին հեր թին ան ձը կրում է բա րո յա կան վնաս, հո գե կան ցն ցումն եր, 
ո րոնք ի րենց չա փե րով ան հնար է հա մե մա տել կրած նյու թա կան վնաս նե րի հետ: 
Ճիշտ է, հա տու ցե լով բա րո յա կան վնա սը, ան հնար է վե րա կանգ նել խախտ ված 
ա ռող ջու թյու նը, վե րա կեն դա նաց նել մա հա ցա ծին, սա կայն բա րո յա կան վնա սի 
հա տու ցու մը կա րող է մխի թա րանք և սփո փիչ հան գա մանք հան դի սա նալ տու ժո-
ղի հա մար՝ տա լով նրան ապ րե լու լրա ցու ցիչ նե րուժ»16։ 

Քն նարկ վող հար ցի վե րա բե րյալ ա ռա վել հա մա պար փակ պատ կե րա ցում 
ձևա վո րե լու նպա տա կով, կար ծում ե նք, տե ղին կլի նի նաև ի րա կա նաց նել ո րո շա-
կի ի րա վա հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն: 

ՌԴ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 151-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ե թե 
քա ղա քա ցուն պատ ճառ վել է բա րո յա կան վնաս (հո գե կան կամ ֆի զի կա կան տա-
ռա պանք ներ) նրա ոչ նյու թա կան ի րա վունք նե րը խախ տող կամ քա ղա քա ցուն 
պատ կա նող ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի դեմ ո տնձ գող գոր ծո ղու թյուն նե րով, ի նչ-
պես նաև օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քում, դա տա րա նը կա րող է ի րա վա-
խախ տի վրա դնել նման վնա սի դրա մա կան փոխ հա տուց ման պար տա կա նու-
թյուն17։ 

Այս ձևա կեր պու մից հետ ևում է, որ ՌԴ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը հնա րա-
վոր է հա մա րում մի այն ի րա վուն քը խախտ ված ան ձին պատ ճառ ված ոչ նյու թա-
կան վնա սի հա տու ցու մը: Եր րորդ ան ձանց մա սին խոսք չի գնում: 

Ս րան զու գա հեռ, օ րի նակ, ՌԴ գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի 20.12.1994 
թ. թիվ 1018 ո րոշ ման մեջ դա տա րա նի կող մից տր վել է ոչ նյու թա կան (բա րո յա-
կան) վնա սի դրս ևո րում ե րի ոչ սպա ռիչ ցան կը: Այդ պի սի դրս ևո րում ե րը նկա-
րագ րե լիս նշ վել է, որ ոչ նյու թա կան (բա րո յա կան) վնա սը, մաս նա վո րա պես, կա-
րող է ար տա հայտ վել հո գե կան ապ րում ե րով՝ պայ մա նա վոր ված հա րա զատ նե րի 
կորս տով, ըն տա նե կան կամ բժշ կա կան գաղտ նի քի հրա պա րակ մամբ, պատ վի, 
ար ժա նա պատ վու թյան կամ գոր ծա րար համ բա վի ա րա տա վոր մամբ, ո րո շա կի 
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ մամբ և այլն: 

Այս պի սով՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում օ րենսդ րա կան մա կար դա կով ըն-
դու նե լի է մի այն ի րա վուն քը խախտ ված ան ձին պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա-
սի հա տու ցու մը, սա կայն հա րա զա տի կորս տյան կա պակ ցու թյամբ վե րապ րած 

16 Գ րի գոր Բեք մե զյան, «Ար տա պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն ներ», Եր ևան, Ե ՊՀ հրա տա րակ չու-
թյուն, 2009 թ., էջ 18։
17 Гражданский кодекс Российской Федерации, от 30  ноября  1994  года N 51-ФЗ, http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (վեր ջին այ ցե լու թյուն 01.12.2020 թ.)։
18 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», пункт 2; http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5677/ (վեր ջին այ ցե լու թյուն 01.12.2020 թ.)։
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հո գե կան ապ րում ե րը հետ խորհր դային վաղ շր ջա նում ար դեն դա տա կան իշ խա-
նու թյան կող մից ա մե նա բարձր մա կար դա կում ճա նաչ վել են որ պես ան ձի կրած ոչ 
նյու թա կան վնա սի դրս ևո րում, ո րն էլ ար ժա նի է փոխ հա տուց ման: 

Ուկ րաի նայի քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիրքն ար դեն ու ղ ղա կի ո րեն նա խա տե-
սում է ան ձանց ի րա վունք նե րի խախտ մամբ նրա մեր ձա վոր նե րի կրած հո գե կան 
ապ րում ե րի դի մաց փոխ հա տուց ման տրա մադր ման հնա րա վո րու թյու նը: Այս-
պես, հի շյալ ակ տի 23-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տում սահ ման ված է, որ 
բա րո յա կան վնա սը, մաս նա վո րա պես, կազմ ված է հո գե կան տա ռա պանք նե րից, 
ո րոնք ֆի զի կա կան ան ձը կրում է իր, իր ըն տա նի քի ան դամն ե րի կամ մեր ձա վոր 
հա րա զատ նե րի հան դեպ դրս ևո րած հա կաի րա վա կան վար քագ ծի հետ ևան քով19։ 

Էս տո նի ա յում վնա սի հա տուց ման հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են 
« Պար տա վո րու թյուն նե րի մա սին» ակ տով (‘’Law of obligations’’ act): Այս ի րա վա-
կան ակ տի 134-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տից հետ ևում է, որ թեև բա ցա ռիկ հան գա-
մանք նե րի առ կա յու թյան պայ մա նով, սա կայն տու ժո ղի մահ վան, մարմ ա կան 
լուրջ վնաս ված քի կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված այլ է ա կան վնա սի ձևա վոր-
ման պա րա գա յում ճա նաչ վում է այդ կա պակ ցու թյամբ նրա մեր ձա վո րի կրած ոչ 
նյու թա կան վնա սի դի մաց վեր ջի նիս կող մից հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վուն-
քը20: 

Ե թե Ո ւկ րաի նայի օ րենսդ րու թյու նը մեր ձա վո րի հան դեպ ցան կա ցած հա կաի-
րա վա կան վար քագ ծի դրս ևոր մամբ պատ ճա ռա բան վող հո գե կան ապ րում ե րը 
դի տում է որ պես ան ձին փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լու հիմք, ա պա էս տո նա կան 
օ րենսդ րու թյամբ նման փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
հաղ թա հա րել ա վե լի բարձ ի րա վա կան շեմ, պետք է ար ձա նագր վի տու ժո ղի մա-
հը, լուրջ մարմ ա կան վնաս ված քը կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված է ա կան այլ 
վնա սը: 

Ի րա վա խախտ ման բնույ թը և դրա հետ ևանք նե րը հան դի սա նում են եր րորդ 
ան ձանց կրած բա ցա սա կան ապ րում ե րի ու ժգ նու թյան, դրանց նշա նա կա լի ու-
թյան գլ խա վոր ցու ցիչ նե րից մե կը, և ցան կա ցած խախտ ման դեպ քե րում չէ, որ 
դրանք այն չափ զգա լի են, որ ար դա րաց նեն ա ռան ձին հա տուց ման տրա մադ րու-
մը: Այս ա ռու մով գտ նում ե նք, որ տու ժո ղի մա հը բո լոր դեպ քե րում, ի սկ այլ ծանր 
հետ ևանք նե րը, ել նե լով գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, կա րող են հա մար-
վել եր րորդ ան ձանց ոչ նյու թա կան վնա սի դի մաց փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լու 
բա վա րար հիմք:

Գեր մա նի այի Դաշ նային Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
844-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա նում է, որ պա տաս խա նատ վու թյան են թա-
կա ան ձը պետք է սպան վա ծի ի րա վա հա ջորդ նե րին, ո րոնք նրա հետ գտն վել 
են անձնա կան սերտ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, վճա րի փոխ հա տու ցում՝ նրանց 

19 Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 года № 435-IV, https://online.zakon.kz/document/?doc_
id=30418568&doc_id2=30418568#pos=6;-98&pos2=6960;-100 (վեր ջին այ ցե լու թյուն 01.12.2020 թ.)։
20 Law of Obligations Act, passed 26.09.2001, entry into force 01.07.2002, article 134; https://www.
riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/520052014003/consolide. (վեր ջին այ ցե լու թյուն 01.12.2020 թ.)։
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պատ ճառ ված հո գե կան տա ռա պանք նե րի դի մաց: Նույն դրույ թը ամ րագ րում է 
մա հա ցա ծի հետ ան ձնա կան սերտ հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան կան խա-
վար կա ծը, ե րբ խոս քը գնում է նրա ա մուս նու, զա վակ նե րի կամ ծնող նե րի մա-
սին21:

 Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում քն նարկ վող հար ցե րը կար գա վոր վում են 1976 
թվա կա նի « Մա հա ցու պա տա հար նե րի մա սին» ակ տով (Fatal Accidents Act 1976)22: 
Նշ ված աղ բյու րը կար գա վո րում է ան ձի մահ վան հետ ևան քով ի հայտ ե կած վնաս-
նե րի հա տուց ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը: Ի թիվս այ լոց, որ պես 
պատ ճառ ված վնաս է դի տարկ վում նաև մա հա ցա ծի կո րուս տը սգա լը (damages 
for bereavement): 

Մատ նանշ ված ակ տի 1 (A) հոդ վա ծի 2-րդ կե տում սահ ման վում է, որ մա հա ցած 
չա փա հաս ան ձի ա մու սի նը (նաև քա ղա քա ցի ա կան ա մու սի նը), ի սկ մա հա ցա ծի 
ան չա փա հաս լի նե լու դեպ քում նրա ծնող նե րը կա րող են պա հան ջել ոչ նյու թա կան 
վնա սի դի մաց փոխ հա տու ցում: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վճար վող 
փոխ հա տուց ման չա փը կազ մում է 15.120.00 ֆունտ ստեր լինգ գու մար. ե թե փոխ-
հա տու ցու մը վճար վում է եր կու ծնող նե րին, ա պա նշ ված գու մա րը վեր ջին նե րիս 
միջև բա ժան վում է հա վա սա րա պես:

 Ներ կա յաց ված բո լոր դեպ քե րում ան ձի մա հը ա նա ռար կե լի ո րեն դիտ վում է 
որ պես ի րա վա խախտ ման այն պի սի հետ ևանք, ո րի դի մաց նրա մեր ձա վոր նե րին 
փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լը ան հրա ժեշտ է և ար դա րաց ված: Ա մեն դեպ քում, 
կար ծում ե նք, որ այլ ծանր հետ ևանք նե րը նույն պես կա րող են ո րոշ դեպ քե րում 
ար դա րաց նել տու ժո ղի մեր ձա վոր նե րին ոչ նյու թա կան վնա սի հա մար փոխ հա-
տուց ման տրա մադ րու մը: Օ րի նակ, ման կա հա սակ ե րե խայի չշտկ վող մարմ ա-
կան խեղ ման փաս տը վե րապ րող ծնո ղի հո գե կան տա ռա պանք նե րի կամ կյան-
քի հա մար վտան գա վոր վնաս վածք նե րի պատ ճառ ման հետ ևան քով եր կար ժա-
մա նակ գի տակ ցու թյան չե կած, ծանր վի ճա կում գտն վող ան ձի մեր ձա վո րի` այդ 
կա պակ ցու թյամբ ու նե նա ցած հո գե կան ապ րում ե րի դի մաց ա ռան ձին փոխ հա-
տուց ման շնոր հու մը ար դա րա ցի է:

 Կաս կած չի հա րու ցում այն հան գա ման քը, որ մեր ձա վո րի մահ վան պատ ճա-
ռով ան ձի ու նե ցած հո գե կան ապ րում երն այն չափ ու ժ գին են, որ ար ժա նի են 
փոխ հա տուց ման, և հետ ևա բար կա րե լի է սահ մա նել օ րենսդ րա կան կար գա վո-
րում, ո րը փոխ հա տուց ման տրա մադ րու մը կա պում է կյան քից ա պօ րի նի զր կե լու 
փաս տի հաս տատ ման հետ: 

Մի ա ժա մա նակ ի րա վուն քը ան մի ջա պես խախտ ված ան ձի մեր ձա վոր նե րին 
դրա մա կան հա տու ցում շնոր հե լու նպա տա կը նրանց պատ ճառ ված զգա լի ապ-
րում ե րը փոխ հա տու ցելն է: Նման պայ ման նե րում հան գում ե նք նրան, որ ել նե լով 
փոխ հա տուց ման սահ ման ման նպա տակ նե րից՝ ան հար ժեշտ է նա խա տե սել բա-

21 § 844(3), German civil code in the version promulgated on 2 January 2002 (Federal Law Gazette 
[Bundesgesetzblatt] I page 42, 2909; 2003 I page 738) (BGB).
22 Fatal Accidents Act (1976), https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/30/data.pdf, (վեր ջին այ ցե լու թյուն 
01.12.2020 թ.)
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վա րար չա փով ճկուն ի րա վա կար գա վո րում եր, ո րոնք մահ վան դեպ քում ցան կա-
ցած պա րա գա յում կե րաշ խա վո րեն փոխ հա տուց ման տրա մադ րու մը և մի ա ժա-
մա նակ ի րա վա կի րա ռին հնա րա վո րու թյուն կտան ա ռան ձին դեպ քե րում շնոր հել 
հա մա պա տաս խան փոխ հա տու ցում նաև ի հայտ ե կած այլ ծանր հետ ևանք նե րի 
հա մար, ո րոնք ար ժա նի են հա տուկ ու շադ րու թյան:

Աս վա ծի վկա յու թյուն կա րող է հան դի սա նալ վե րը նշված Keenan v United 
Kingdom (Application no.  27229/95, § 138) գոր ծով Կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի 
խախտ ման զո հի մո րը իր կրած ոչ նյու թա կան վնա սի դի մաց փոխ հա տու ցում 
շնոր հե լու հան գա ման քը: Այս գոր ծով դա տա րանն ար ձա նագ րեց մա հա ցած ան-
ձի՝ Կոն վեն ցիայի 3-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վուն քի խախ տում՝ պայ մա-
նա վոր ված նրան ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու ը նտր ված պայ ման նե րի հետ: 
Միև նույն ժա մա նակ կյան քի ի րա վուն քի խախ տում գոր ծով չար ձա նագր վեց: Դա-
տա րա նը Կոն վեն ցիայի 3-րդ հոդ վա ծի խախտ ման զոհ հա նիդ սա ցող մա հա ցած 
ան ձի մո րը ո րո շեց տրա մադ րել ա ռան ձին փոխ հա տու ցում, մաս նա վո րա պես, որ-
դու պահ ման պայ ման նե րի կա պակ ցու թյամբ վեր ջի նիս կրած հո գե կան ապ րում-
նե րի դի մաց:23 

Ներ կա յաց վա ծի լույ սի ներ քո՝ ցան կա նում ե նք ան դրա դառ նալ նաև քն նարկ-
վող հիմ ախն դիր նե րի ի րա վա կան կար գա վոր մա նը ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ: 

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» օ րեն քի 106-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան հետ ևան քով 
ան ձի մահ վան դեպ քում նրա ա ռա ջին, ի սկ վեր ջին նե րիս բա ցա կա յու թյան դեպ-
քում` ե րկ րորդ կար գի ժա ռանգ նե րին վճար վում է մի ան վագ հա տու ցում` նվա զա-
գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կից ոչ պա կաս չա փով24: 

Այս պի սով, ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան հետ ևան քով ան ձի մահ վան դեպ-
քում ն րա մեր ձա վոր նե րին (ա ռա ջին կամ ե րկ րորդ կար գի ժա ռանգ ներ) վճար վում 
է մի ան վագ հա տու ցում: Վե րը ներ կա յաց վա ծի հի ման վրա՝ կա րող ե նք պն դել, որ 
դրա նպա տա կը հա րա զատ նե րին պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սը (կորս տով 
պայ մա նա վոր ված հո գե կան ապ րում ե րը) հար թելն է, նրանց ո րոշ չա փով սփո-
փե լը: 

Ինչ պես հետ ևում է նշ ված կար գա վո րու մից, փոխ հա տուց ման ի րա վունք ու-
նե ցող ան ձանց շր ջա նա կի ո րոշ ման հիմ քում դր ված է ձևա կան-ի րա վա կան չա-
փա նի շը: Սրանք այն ան ձինք են, ո րոնց հետ մա հա ցա ծի ըն տա նե կան կա պե րը 
ճա նաչ ված են օ րեն քով: Ստաց վում է, որ օ րի նակ քա ղա քա ցի ա կան ա մու սի նը, 
ու մ հետ մա հա ցա ծի ա մուս նու թյու նը պե տու թյան կող մից ճա նաչ ված չէ, չի կա րող 
հա վակ նել փոխ հա տու ցում ստա նա լուն: 

Գտ նում ե նք, որ շեշ տը պետք է դնել ան ձանց միջև առ կա փաս տա ցի կա պե-
րի ու ժգ նու թյան և խո րու թյան վրա, քան զի փոխ հա տուց ման սահ ման ման հիմ-

23 Keenan v United Kingdom, no. 27229/95, §§ 116,131,138, ECHR 2001-III, http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-59365 (վեր ջին այ ցե լու թյուն 01.12.2020 թ.)։
24 « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին 18 փետր վա րի 2004 թ. ըն դուն ված 
թիվ ՀՕ-41-Ն» օ րենք:
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քում դր ված է այդ պի սի ի րա կան կա պե րի առ կա յու թյան փաս տով բա ցատր վող 
հո գե կան տա ռա պանք նե րը հար թե լու նպա տա կը: Այս հան գա ման քի վրա են 
շեշ տադ րու մը կա տա րում օ րի նակ Գեր մա նի այի և Էս տո նի այի օ րենսդ րու թյուն-
նե րը, ո րոնց հա մա պա տաս խան դրույթ նե րը վե րը ար դեն ներ կա յաց րել ե նք: Ըն-
դա մե նը պետք է ար ձա նագ րել, որ մա հա ցա ծի և եր րորդ ան ձանց միջև օ րեն քով 
ճա նաչ վող ըն տա նե կան կա պե րի առ կա յու թյու նն ի նք նին են թադ րում է (որ պես 
կան խա վար կած) վեր ջին նե րիս կող մից փոխ հա տուց ման ար ժա նի հո գե կան տա-
ռա պանք ներ կրե լը, քան զի ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ ան ձի օ րեն քով ճա-
նաչ ված և ի րա կան կա պե րը հա մընկ նում են: 

Ի տար բե րու թյուն « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» օ րեն քի՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը չի պա րու նա կում դրույթ ներ, 
ո րոնք ու ղ ղա կի ո րեն սահ մա նում են ի րա վա խախտ ման ան մի ջա կան զո հի մեր-
ձա վոր նե րի կող մից կրած ոչ նյու թա կան վնա սի դի մաց հա տու ցում ստա նա լու 
ի րա վուն քը:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 162.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի հա-
մա ձայն՝

1. Սույն օ րենսգր քի ի մաս տով ոչ նյու թա կան վնա սը ֆի զի կա կան կամ հո գե կան 
տա ռա պանք է, ո րն ա ռա ջա ցել է ան ձին ի ծնե կամ օ րեն քի ու ժով պատ կա նող 
նյու թա կան կամ ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի դեմ ո տնձ գող կամ նրա ան ձնա կան 
գույ քային կամ ոչ գույ քային ի րա վունք նե րը խախ տող ո րոշ մամբ, գոր ծո ղու թյամբ 
կամ ան գոր ծու թյամբ:

2. Ան ձը, ի սկ նրա մահ վան կամ ան գոր ծու նա կու թյան դեպ քում նրա ա մու սի-
նը, ծնո ղը, որ դեգ րո ղը, ե րե խան, որ դեգր վա ծը, խնա մա կա լը, հո գա բար ձուն ի րա-
վունք ու նեն դա տա կան կար գով պա հան ջե լու պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի 
հա տու ցում, ե թե «…» խախտ վել են այդ ան ձի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյամբ և « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն ա րար ա զա տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյան մա սին» կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված հետ ևյալ հիմն ա րար 
ի րա վունք նե րը.

1) կյան քի ի րա վուն քը «…»25:
 Այս պի սով` ոչ նյու թա կան վնա սը ֆի զի կա կան կամ հո գե կան տա ռա պանքն է, 

ո րն ա ռա ջա ցել է ան ձին պատ կա նող բա րիք նե րի կամ ի րա վունք նե րի խախտման 
ար դյուն քում: Ը ստ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 162.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի՝ պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա տու ցում կա րող է պա հան ջել ան ձը, 
ու մ ի րա վուն քը խախտ վել է, ի սկ նրա մահ վան կամ ան գոր ծու թյան դեպ քում նույն 
դրույ թով նշ ված ան ձինք:

Տր ված օ րենսդ րա կան ձևա կեր պու մից մեզ մոտ տպա վո րու թյուն է ստեղծ վում, 
որ եր կու դեպ քում էլ խոս քը պատ ճառ ված միև նույն վնա սի մա սին է. ե րբ ա ռաջ-
նային տու ժո ղը բա ցա կա յում է (մա հա ցել է կամ ան գոր ծու նակ է) հա տու ցում պա-
հան ջե լու ի րա վուն քը տր վում է նշ ված ան ձանց: Ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի 

25 ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիրք ՀՀՊՏ 1998.08.10/17 (50):
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մեր ձա վո րին ա ռան ձին փոխ հա տու ցում շնոր հե լու մա սին ու ղ ղա կի նշում չկա:
 Մի ա ժա մա նակ կյան քի ի րա վուն քի խախ տու մը դիտ վում է որ պես ոչ նյու թա-

կան վնա սի հա տու ցում պա հան ջե լու հիմք, ի սկ ար դեն ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 1087.2-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ կյան քի ի րա վուն քի խախտ ման 
հետ ևան քով պատ ճառ ված ոչ նյութ կան վնա սի դի մաց փոխ հա տուց ման ա ռա վել-
գույն չա փը կազ մում է 3.000.000 ՀՀ դրամ: 

Ան ձը, ու մ ի րա վա խախտ ման ար դյուն քում կյան քից զր կել են, դրա հետ ևան-
քով ոչ նյու թա կան վնաս կրել չի կա րող: Ան գամ ե թե ո րոշ դեպ քե րում մահն 
ա կն թար թային չէ, մա հա բեր ու ժի կի րառ ման հետ ևան քով ան ձի ու նե ցած վեր-
ջին զգա ցում ե րը չեն կա րող դիտ վել որ պես նրա կող մից կեն դա նու թյան օ րոք 
կրած ոչ նյու թա կան վնաս, քան զի դրանք մա հա նա լու ըն թաց քի մաս են կազ մում: 
Ե թե փոխ հա տու ցում է սահ ման վում կյան քի ի րա վուն քի խախտ մամբ պատ ճառ-
ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա մար, ո րը պա հան ջե լու ի րա վուն քը տր ված է օ րեն-
քով նշ ված ան ձանց շր ջա նա կին (փաս տա ցի տու ժո ղի մեր ձա վոր նե րին), ա պա 
ող ջա միտ է պն դել, որ օ րենս դի րը ճա նա չում է հա րա զա տի կորս տյան փաս տով 
պայ մա նա վոր ված տա ռա պանք նե րը որ պես ի րա վա խախտ ման՝ փոխ հա տուց ման 
ար ժա նի ա ռան ձին հետ ևանք:

 Շեշ տենք, որ քն նարկ վող փոխ հա տու ցու մը ստա նա լու հնա րա վո րու թյան բա-
ցա կա յու թյու նը ՄԻ ԵԴ-ը դի տում է որ պես Կոն վեն ցի այի խախ տում: Իր հեր թին, 
ՀՀ սահ մա նադ րու թյան 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ձևա կեր պում ե րը թույլ են 
տա լիս պն դել, որ սահ մա նադ րա կան մա կար դա կում քն նարկ վող փոխ հա տու ցու-
մը ստա նա լու ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր ված է: Ա վե լին, ել նե լով ՀՀ սահ մա նադ րու-
թյան 81-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րում ե րից՝ հիմ ա կան ի րա վունք նե րը մեկ նա բա-
նե լիս պետք է հաշ վի առ նել նաև ՄԻ ԵԴ ձևա վո րած պրակ տի կան:

Նման պայ ման նե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 162.1-րդ հոդ վա ծի 
դրույթ նե րը պետք է մեկ նա բա նել այն պես, որ մա հա ցա ծի մտե րիմ ե րի հա մար 
ե րաշ խա վոր վի ի րենց կրած տա ռա պանք նե րի դի մաց փոխ հա տուց ման ստացու-
մը: Բո լոր դեպ քե րում, կար ծում ե նք, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 162.1-րդ 
հոդ վածն ու նի ո րո շա կի վե րախմ բա վոր ման կա րիք, ո րի ար դյուն քում պետք 
է ու ղ ղա կի ո րեն ճա նաչ վի ի րա վա խախտ ման հետ ևան քով ոչ նյու թա կան վնաս 
կրած եր րորդ ան ձանց ի րա վուն քը ստա նա լու ար դա րա ցի հա տու ցում:

Annotation. The article is devoted to the presentation of issues concerning the holders of the 
constitutional right to compensation.

The particular subject matter of this article is the possibility to treat people not being direct victims 
of an offence as holders of that fundamental right. For that purpose, an attempt has undertaken to 
present the relevant practice of ECHR and make some comparative analysis.

Аннотация. Данная статья посвящена представлению вопросов,  касающихся  носителей 
конституционного права на возмещение вреда.

Отдельным предметом обсуждения статьи является возможность считать лиц не являющихся 
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прямыми потерпевшими от правонарушения, обладателями  этого основного права. Для этой 
цели в статье была предпринята попытка представить соответствующую практику ЕСПЧ и 
провести некоторый сравнительно-правовой анализ.

 Բա նա լի բա ռեր - վնաս, հետ ևանք, տու ժող, մեր ձա վոր հա րա զատ, փոխ հա տու ցում:
Keywords: damage, consequence, victim, close relative, compensation.
Ключевые слова: вред, последствие, потерпевший, близкий родственник, компенсация.

 
Ա. Գրիգորյան - Եվ րո պա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տու թյան ամ բի ո նի աս պի րանտ, էլ. 
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THE RESTRICTIONS OF THE GUARANTEED 
RIGHT TO INHERIT

ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО 
ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (այ սու հետ՝ Սահ մա նադ րու թյուն) 60-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մասն ամ րագ րում է՝ ժա ռան գե լու ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր վում է1:

 Ժա ռան գե լու ի րա վուն քի մա սին Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես վում է մի այն 
տվյալ հա մա ռոտ նոր մը։ Հետ ևա պես, ան հրա ժեշ տու թյուն է ծա գում նախ բա ցա-
հայ տե լու, թե ի նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում ժա ռան գե լու ի րա վուն քը, այ նու հետև՝ 
պար զե լու պե տու թյան կող մից դրա ե րաշ խա վոր ման պար տա կա նու թյան է ու թյու-
նը և սահ ման նե րը՝ վեր հա նե լով այդ ի րա վուն քի հնա րա վոր սահ մա նա փա կում-
նե րը։

 Հա մե մա տու թյան հա մար մի այն նշենք, որ, օ րի նակ, Ի տա լի այի Հան րա պե-
տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նը նա խա տե սում է, որ օ րեն քով սահ մա նա վում են 
ը ստ օ րեն քի և ը ստ կտա կի ժա ռանգ ման կարգն ու սահ մա նա փա կում ե րը, ի նչ-
պես նաև պե տու թյան ի րա վունք նե րը ժա ռանգ ման ժա մա նակ2։

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյան տեքս տում ժա ռան-
գե լու ի րա վուն քի փո խա րեն խոս վում էր կտա կե լու ի րա վուն քի մա սին և այն նե-
րառ վում էր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի բո վան դա կու թյան մեջ։ Այս պես՝ նախ-

1 ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն (ըն դուն ված՝ 05.07.1995 թ., կա տար ված փո փո խու թյուն ներ՝ 27.11.2005 թ. 
և 06.12.2015 թ.):
2 Ի տա լի այի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյուն (ըն դուն ված՝ 22.12.1947 թ.):
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կին խմ բագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է ր՝ յու րա-
քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, 
տնօ րի նե լու և կտա կե լու իր սե փա կա նու թյու նը։ Ը նդ ո րում՝ վե րոն շյալ նոր մում 
ու ղ ղա կի ո րեն խոսք չկար հենց ժա ռան գու թյուն ստա նա լու մա սին։ Ա մե նայն հա-
վա նա կա նու թյամբ դա պայ մա նա վոր ված էր այն հան գա ման քով, որ հենց ժա-
ռան գու թյու նը ստա նա լուց հե տո ան ձը կա րող է որ պես սե փա կա նու թյուն տի րա-
պե տել, օգ տա գոր ծել և տնօ րի նել ժա ռանգ ված գույ քը։

 Բայց ևայն պես, մինչ Սահ մա նադ րու թյան 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րը՝ 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը թիվ ՍԴՈ-917 ո րոշ մամբ ան դրա դառ նում է նաև 
ժա ռանգ ման ի րա վուն քի բո վան դա կու թյա նը՝ մաս նա վո րա պես նշե լով. « պե տու-
թյու նը ճա նա չում է նաև ժա ռանգ ման ի րա վուն քը, ո րը նե րա ռում է ոչ մի այն ժա-
ռան գու թյուն տա լու, այլ նաև ժա ռան գու թյուն ստա նա լու ի րա վունք նե րը։

 Ժա ռան գա կան ի րա վունքն ա պա հո վում է սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյու նը նաև նրա մա հից հե տո՝ հնա րա վոր դարձ նե լով նրա սե փա-
կա նա տի րա կան ի րա վա զո րու թյուն նե րի հա ջոր դայ նու թյու նը։ Միև նույն ժա մա-
նակ, այն ժա ռան գի հա մար ա ռա ջաց նում է ժա ռան գա տու ի սե փա կա նու թյան 
հան դեպ ի րա վա հա ջոր դու թյան սահ մա նադ րո րեն պաշտ պան ված հնա րա վո-
րու թյուն»3։

Տ վյալ հոդ վա ծում նախ կանդ րա դառ նանք ան ձի կտա կե լու ի րա վուն քին և դրա 
նկատ մամբ սահ ման ված սահ մա նա փա կում ե րին։

 Նախ ևա ռաջ ան հրա ժեշտ է նշել, որ ժա ռան գու թյուն տա լու ի րա վուն քի 
սուբյեկտ կա րող են լի նել մի այն ֆի զի կա կան ան ձինք, քա նի որ ժա ռան գու թյան 
դեպ քում տե ղի է ու նե նում մա հա ցած ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի փո խան-
ցում այլ ան ձանց։ 

Ընդ ո րում՝ կա րե լի ա սել, որ ժա ռան գա տուն ստեղ ծում է « ժա ռան գու թյուն», 
հան դի սա նում ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի կրող, ո րոնց կա պակ-
ցու թյամբ ա ռա ջա նում են ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, սա կայն չի հան դի սա-
նում այդ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից, քա նի որ իր մա հով դա դա-
րում է վեր ջինիս ի րա վա սուբյեկ տու թյու նը։ Ժա ռան գա տու ին հնա րա վոր կլի ներ 
հա մա րել ժա ռան գա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի սուբյեկտ, ե թե ազ գային 
օ րենսդրու թյու նը թույլ տար ժա ռան գա կան պայ մա նագ րի կնք ման հնա րա վո րու-
թյու նը, ո րի ի մաս տը կլի ներ գույ քի բա ժա նու մը կյան քի ըն թաց քում4։

 Ժա ռանգ ման ի րա վուն քի կար ևո րու թյունն այն է, որ սե փա կա նա տե րը հա-
մոզ ված լի նե լով, որ իր ստեղ ծած մի ջոց նե րը ի րե նից հե տո ան ցնե լու են իր ժա-
ռանգ նե րին՝ աշ խա տում է պահ պա նել և բազ մա պատ կել դրանք, կու տա կել իր 
ժա ռանգ նե րի հա մար5։ 

Ա դամ Սմի թը նշում է, որ չկա բա ցատ րե լու հա մար ա վե լի բարդ բան, քան 

3 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի թիվ ՍԴՈ-917 ո րո շում:
4 Попова О. П., Наследственное право, Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск 2012, 
c. 25.
5 Այ վա զյան Վ., Մար դու ի րա վունք ներ, ու ս. ձեռ նարկ, « Տիգ րան Մեծ» հրատ., Եր ևան 2002, էջ 120։
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պատ կե րաց նե լը, որ մար դիկ պետք է տնօ րի նեն ի րենց ու նեց ված քը մա հից հե-
տո։ Հռո մե ա կան ի րա վուն քը, այ նու ա մե նայ նիվ, բա վա կա նին զար գա ցած էր այն 
տե սան կյու նից, որ ան ձին շնոր հում էր իր սե փա կա նու թյու նը կտա կի մի ջո ցով 
տնօ րի նե լու ի րա վունք6։ Ը նդ ո րում՝ Հռո մում, հատ կա պես սո ցի ա լա պես ա պա հով 
խա վի մոտ, բա վա կան տա րած ված էր կտա կի ի նս տի տու տը։

Կ տակն իր ի րա վա կան բնույ թով հան դի սա նում է մի ա կող մա նի գոր ծարք, ո րն 
ա ռա ջաց նում է ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ ժա ռան գու թյան բաց վե-
լուց հե տո7։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ կտա կե լու ի րա վուն քը հան դի սա նում է գույ քի տնօ րին-
ման ի րա վա զո րու թյուն, քա նի որ ժա ռան գա տուն կտա կի մի ջո ցով ո րո շում է ի րեն 
պատ կա նող սե փա կա նու թյան ճա կա տա գի րը։ Հետ ևա պես՝ ի նչ պես սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի մյուս ի րա վա զո րու թյուն նե րը, սե փա կա նա տերն իր հայե ցո ղու-
թյամբ ա զա տո րեն կա րող է ի րա կա նաց նել կտա կե լու ի րա վուն քը։ Սա կայն այդ 
ի րա վուն քը են թա կա է ո րո շա կի սահ մա նա փակ ման այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան հա մար։ Տվյալ դեպ քում խոս քը վե րա բեր վում է ժա ռան գա տու ի 
պար տա դիր բաժ նի ի րա վունք ու նե ցող ժա ռանգ նե րի մա սին, ո րոնց ժա ռան գու-
թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը ևս են թա կա է պաշտ պա նու թյան պե տու թյան կող մից։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ Օ րենս գիրք) 1194-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ պար տա դիր բա ժին է հա մար վում ժա ռան գի ի րա վուն քը, ան կախ 
կտա կի բո վան դա կու թյու նից, ժա ռան գե լու այն բաժ նի ա ռն վազն կե սը, ո րը նրան 
կհաս ներ՝ ը ստ օ րեն քի ժա ռան գե լու դեպ քում8: 

Օ րենսգր քով սահ ման վում է նաև, թե ով քեր են հան դի սա նում պար տա դիր 
բաժ նի ի րա վունք ու նե ցող ներ՝ ժա ռան գու թյան բաց ման ժա մա նակ ժա ռան գա տո-
ւի ան չա փա հաս ե րե խա նե րը, հաշ ման դամ կամ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված կամ 
60 տա րե կան դար ձած ժա ռան գա տու ի ե րե խա նե րը, ա մու սի նը և ծնող նե րը: 

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րոն շյալ նոր մին, ար ձա-
նագ րում է, որ նման ժա ռանգ նե րի շր ջա նա կը սպա ռիչ է, և այդ բաժ նի ի րա վուն քը 
կախ ված չէ այն ստա նա լու հա մար մյուս ժա ռան գի հա մա ձայ նու թյու նից, ի նչ պես 
նաև նրա նից, թե ան հրա ժեշտ ժա ռանգն ապ րել է ժա ռան գա տու ի հետ հա մա-
տեղ, թե` ա ռան ձին: Ա վե լին, օ րենս դի րը, սահ մա նե լով ժա ռան գու թյան պար տա-
դիր բաժ նի չա փը ո րո շե լու կար գը, նշե լով, որ պետք է հաշ վի առ նել այն ա մե նը, 
ի նչ նման բաժ նի ի րա վունք ու նե ցող ժա ռան գը որ ևէ հիմ քով կա րող էր ստա նալ 
ժա ռան գու թյու նից՝ նե րա ռյալ նման ժա ռան գի օգ տին սահ ման ված կտա կային 
հանձ նա րա րու թյան ար ժե քը9։

 Վե րոն շյա լից հետ ևում է, որ ժա ռան գա տու ի պար տա դիր բաժ նի ի րա վունք ու-
նե ցող ժա ռանգ նե րի ժա ռան գու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը հան դի սա նում է սե-

6 Edited by Johnston D., The Cambridge companion to Roman law, Cambridge University Press 2015, page 
199.
7 Под ред. Садикова О.Н., Гражданское право: Учебник, том 2, изд. дом ИНФРА-М, Москва 2010, с. 
500-501.
8 ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիրք (ըն դուն ված՝ 05.05.1998 թ.):
9 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի թիվ ՍԴՈ-1321 ո րո շում:
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փա կա նա տի րոջ կտա կե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում, քա նի որ այդ ժա ռանգ-
նե րի պար տա դիր բաժ նի մա սով պար տա տի րոջ կտա կի մա սը կա րող է չկա տար-
վել, ե թե այդ պի սի ժա ռանգ նե րը, օ գտ վե լով ի րենց ժա ռան գու թյուն ստա նա լու 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից, Օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով ըն դու նեն 
ի րենց հա սա նե լիք ժա ռան գու թյու նը։ 

Ընդ ո րում` պար զա բան ման կա րիք ու նեն նաև սե փա կա նա տի րոջ կտա կե-
լու ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման և պար տա դիր բաժ նի ծա վալ նե րը, քա նի որ 
Օ րենսգր քով սահ ման վում է, որ ժա ռան գու թյան պար տա դիր բաժ նի ի րա վունք 
ու նե ցող ժա ռանգ նե րը կա րող են ժա ռան գել այն բաժ նի ա ռն վազն կե սը, ո րը 
նրանց կհաս ներ ը ստ օ րեն քի ժա ռան գե լու դեպ քում։ Ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա-
ձայն, այն է՝ ե թե կտա կով ո րոշ վել է ժա ռան գա կան գույ քի ամ բողջ ճա կա տա-
գի րը, և վեր ջին նե րիս որ ևէ գույք չի փո խանց վել, կամ փո խանց վել է այն բաժ նի 
կե սից պա կաս, ո րը նրանց կհաս ներ ը ստ օ րեն քի ժա ռան գե լու դեպ քում, ա պա 
պար տա դիր բաժ նի ի րա վունք ու նե ցող ժա ռանգ նե րը ը նդ հա նուր առ մամբ կս տա-
նան այն գույ քի ու ղիղ կե սը (հա նե լով ստա ցա ծը), ո րը կս տա նային ը ստ օ րեն քի 
ժա ռան գու թյուն դեպ քում։ 

Իսկ ե թե պար տա դիր բաժ նի ի րա վունք ու նե ցող ժա ռան գի՝ որ ևէ հիմ քով ժա-
ռան գու թյու նից ստա ցած գույ քը (նե րա ռյալ՝ նման ժա ռան գի օգ տին սահ ման ված 
կտա կային հանձ նա րա րու թյան ար ժե քը) գե րա զան ցում է այն բաժ նի կե սը կամ 
հա վա սար է այդ բաժ նի կե սին, ին չը վեր ջինս կս տա նար ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու-
թյան դեպ քում, ա պա վեր ջինս ստա ցա ծից ա վե լին այլևս չի ժա ռան գում։ Տվյալ 
դեպ քում նման ժա ռան գը փաս տա ցի ձեռք է բե րում այն բաժ նի կե սից ա վե լին 
(կամ հենց այդ բաժ նի կե սը), ի նչ վեր ջինս կս տա նար ը ստ օ րեն քի ժա ռան գու-
թյան դեպ քում։

 Հենց վե րոն շյալ սահ ման նե րում էլ սահ մա նա փակ վում է սե փա կա նա տի րոջ 
իր հայե ցո ղու թյամբ ի րեն պատ կա նող սե փա կա նու թյու նը կտա կե լու ի րա վուն-
քը և մի ա ժա մա նակ ե րաշ խա վոր վում է պար տա դիր բաժ նի ի րա վունք ու նե ցող 
ժա ռան գի ժա ռան գու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը։

 Միև նույն ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է նշել, որ տե սու թյան մեջ առ կա է նաև կար-
ծիք, որ ժա ռան գու թյան պար տա դիր բաժ նի ի րա վուն քը սահ մա նա փա կում է ոչ 
թե ժա ռան գա տու ի կտա կե լու ի րա վուն քը, այլ մյուս ժա ռանգ նե րի կտա կով նա-
խա տես ված ի րենց բա ժի նը ստա նա լու ի րա վուն քը10։

Յու րա քան չուր ոք ի րա վունք ու նի ստա նա լու ի րեն հա սա նե լիք ժա ռան գու-
թյուն։ Ը նդ ո րում՝ ժա ռանգն է ո րո շում ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը թե ո չ՝ հաշ վի 
առ նե լով այն ըն դու նե լու ի րա վա կան և տն տե սա կան հետ ևանք նե րը։ Ի սկ տվյալ 
դեպ քում տն տե սա կան աս պեկտն ա ռա վել մեծ կար ևո րու թյուն ու նի, քա նի որ ժա-
ռան գու թյան ըն դու նու մը կապ ված է ան ձի հա մար գույ քի նկատ մամբ սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի ձեռք բեր ման հետ։ Հետ ևա պես, ժա ռան գի սե փա կա նու թյան 

10 Абраменков М.С., Чугунов П.В., Наследственное право, учебник для магистров, Издательство 
Юрайт, Москва 2013, c. 195.
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ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան տե սան կյու նից կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի այն 
հան գա ման քը, թե ին չից է կազմ ված ժա ռան գու թյան զանգ վա ծը։ Օ րենսգր քի 
1186-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ է մտ նում ժա ռան-
գու թյան բաց ման օ րը ժա ռան գա տու ին պատ կա նող գույ քը` նե րա ռյալ դրա մը, 
ար ժեթղ թե րը, գույ քային ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը: Բայց թեև 
պար տա կա նու թյու նը չի հան դի սա նում գույք, այ նու ա մե նայ նիվ այն իր ար տա ցո-
լում է ստա ցել տվյալ նոր մում ցույց տա լու հա մար, որ ժա ռան գու թյունն ըն դու-
նած ժա ռան գը ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի շր ջա նա կում կրում է ժա ռան գա տու ի 
պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու պար տա վո րու թյուն։ Ը նդ ո րում՝ տե սու թյան 
մեջ կա տե սա կետ, որ պար տա վո րու թյուն նե րը չեն մտ նում ժա ռան գու թյան զանգ-
վա ծի մեջ, այլ ծան րա բեռ նում են այն11։

 Ռու սա կան ի րա վա կան գրա կա նու թյան մեջ ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի տարր 
են հա մա րում ոչ մի այն գո յու թյուն ու նե ցող գույ քը (գույ քային ի րա վունք նե րը), այլ 
նաև ի րա վունք նե րը, ո րոնք պետք է ան խու սա փե լի ո րեն ծա գե ին ժա ռան գա տու ի 
մա հից հե տո։ Այս պես՝ ե թե ի րա վուն քի ծագ ման պա հը, կապ ված հան րային ո րո-
շա կի ըն թա ցա կարգ ան ցնե լու հետ, պետք է ան խու սա փե լի ոեն ա ռա ջա նար, սա-
կայն դրան խո չըն դո տել է քա ղա քա ցու մա հը, ա պա ծա գե լիք ի րա վուն քը կա րող 
է նե րառ վել ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ։ Հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման 
հա մար մա հը պա տա հա կան գոր ծոն է, ի սկ ի րա վունքն ու ղղ ված է բա ցա ռե լու 
պա տա հա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը12։ 

Ժա ռա նա գու թյունն ստա նա լու հա մար ժա ռան գը պետք է այն ըն դու նի։ Դրա 
ըն դուն ման կար գը և ժամ կետ նե րը նա խա տես ված են Օ րենսգր քով։ Այդ կար գի 
և ժամ կետ նե րի պահ պան ման դեպ քում ժա ռանգ նե րը ժա ռանգ ված գույ քի մա սով 
դառ նում են ժա ռան գա տու ի ի րա վա հա ջորդ նե րը։ Ժառ նա գու թյան ըն դուն ման 
կար գի և ժամ կետ նե րի պահ պան ման դեպ քում պե տու թյունն ա պա հո վում վեր-
ջին նե րիս ժա ռան գու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը։ Օ րենսգր քով 
սահ ման ված ժամ կե տի բաց թողն ման դեպ քում ժա ռանգն այլևս չի կա րող ըն դու-
նել ժա ռան գու թյու նը՝ բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի13։ 

Օ րեն քով սահ ման վում են նաև ժա ռան գու թյան ստաց ման սահ մա նա փա կում-
ներ։ Այս պես՝ Օ րենսգր քի 79-րդ գլ խով նա խա տես վում են գույ քի ա ռան ձին տե-
սակ նե րի ժա ռանգ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րի 1249-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ վճար ման են թա կա, սա կայն քա ղա քա ցու կյան քի օ րոք որ ևէ 
պատ ճա ռով չվ ճար ված` աշ խա տա վար ձի, թո շակ նե րի, նպաստ նե րի և կյան քին 
կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման գու մար նե րը ստա նա-
լու ի րա վուն քը պատ կա նում է մա հա ցա ծի ըն տա նի քի ան դամն ե րին, ի նչ պես նաև 
նրա խնամ քի ներ քո գտն վող ա նաշ խա տու նակ ան ձանց։ Ի սկ վե րոն շյալ գու մար-
նե րը վճա րե լու վե րա բե րյալ պա հանջ նե րը պետք է ներ կա յաց վեն ժա ռան գու թյան 
բաց ման օր վա նից վեց ա մս վա ըն թաց քում։ 

11 Ответственный редактор Е.Ю. Петров, Наследственное право, М-Логос 2018, с. 59.
12 Ответственный редактор Е.Ю. Петров, Наследственное право, М-Логос 2018, с. 61.
13 Այդ բա ցա ռու թյու նը սահ ման վում է Օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծով։
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Այ սինքն՝ հաշ վի առ նե լով վե րոն շյալ գույ քե րի տե սակ նե րը, դրանց նշա նա-
կու թյու նը և դրանք ստա նա լու օ րեն քով սահ ման ված ան ձանց շր ջա նա կը՝ նման 
գույ քե րի մա սով ժա ռան գու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը սահ մա նա փակ վում է 
օ րեն քով՝ այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հիմ քով։ Բայց ևայն պես, 
ո րո շա կի դեպ քե րում վե րոն շյալ նոր մով սահ ման ված գու մար նե րը ժա ռան գե լու 
հնա րա վո րու թյուն սահ ման վում է օ րեն քով։ Մաս նա վո րա պես՝ Օ րենսգր քի 1249-
րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա նում է, որ այդ ան ձանց բա ցա կա յու թյան կամ 
նրանց կող մից այդ գու մար նե րը սահ ման ված ժամ կե տում վճա րե լու պա հանջ 
չներ կա յաց նե լու դեպ քում տվյալ գու մար նե րը ժա ռանգ վում են Օ րենսգր քով 
սահ ման ված ը նդ հա նուր հի մունք նե րով:

 Միև նույն ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է ան դրա դառ նալ Օ րենսգր քի 1249-րդ հոդ-
վա ծի սահ մա նադ րա կա նու թյա նը ժա ռան գա տու-սե փա կա նա տի րոջ՝ իր սե փա-
կա նու թյու նը կտա կե լու ի րա վուն քի տե սան կյու նից։ Այս պես՝ Օ րենսգր քի 1249-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը կրում է իմ պե րա տիվ բնույթ, քա նի որ դրա նով նա խա-
տես ված չեն ի րա վա հա րա բե րու թյան սուբյեկտ նե րի (տ վյալ դեպ քում՝ սե փա կա-
նա տի րոջ) կող մից այն փո փո խե լու հնա րա վո րու թյուն։ Այ սինքն՝ վե րոն շյալ նոր մի 
տրա մա բա նու թյու նից հետ ևում է, որ բո լոր դեպ քե րում, ե րբ սե փա կա նա տե րը 
մա հա նում է, Օ րենսգր քի 1249-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված գու մար նե րը կա րող 
են ստաց վել սե փա կա նա տի րոջ ըն տա նի քի ան դամ ե րի կող մից։

 Սա կայն Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է սե փա կա նա տի-
րոջ ի րա վուն քը իր հայե ցո ղու թյամբ տնօ րի նե լու, ար դյուն քում և՝ կտա կե լու 
իր սե փա կա նու թյու նը։ Ը նդ ո րում՝ սե փա կա նու թյու նը կտա կե լու ի րա վուն քից 
Օ րենսգր քով նա խա տես ված է սահ մա նա փա կում պար տա դիր բաժ նի ի րա վունք 
ու նե ցող ժա ռանգ նե րի բաժ նի չա փով։ Ի սկ Օ րենսգր քի 1249-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սում ամ րագր ված իմ պե րա տիվ նոր մից եր ևում է, որ ա ռաջ է գա լիս սե փա կա-
նու թյու նը կտա կե լու լրա ցու ցիչ սահ մա նա փա կում։

Գտ նում ե նք, որ նման իմ պե րա տիվ սահ մա նա փա կում է ա կա նո րեն նվա-
զեց նում է սե փա կա նա տի րոջ՝ սե փա կա նու թյունն իր հայե ցո ղու թյամբ տնօ րի նե-
լու (կ տա կե լու) ի րա վուն քը: Սե փա կա նա տե րը պետք է ա ռն վազն հնա րա վո րու-
թյուն ու նե նա վե րոն շյալ նոր մով նա խա տես վա ծից այլ կերպ ո րո շե լու իր գույ քի 
ճա կա տա գի րը։ Հետ ևա պես, կար ծում ե նք, որ սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան նպա տա կով Օ րենսգր քի 1249-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը պետք է 
ու նե նա դիս պո զի տիվ բնույթ, մաս նա վո րա պես՝ նոր մի վեր ջում պետք է ա վե լաց-
վի «ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ կտա կով» դրույ թը։

Ն ման մո տե ցու մը հիմ ա վոր վում է նաև այն հան գա ման քով, որ կեն դա նու-
թյան օ րոք ժա ռան գա տուն ի նքն էր ո րո շում իր աշ խա տա վար ձի կամ կեն սա թո-
շա կի ծախս ման ու ղ ղու թյուն նե րը, հետ ևա պես հենց ի նքն էլ պետք է հնա րա վո-
րու թյուն ու նե նա սե փա կան հայե ցո ղու թյամբ ո րո շե լու դրանց ճա կա տա գիրն իր 
մահ վան դեպ քում։

 Ժա ռան գու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քի տար բեր վող սահ մա նա փա կում է 
նա խա տես ված ՀՀ հո ղային օ րենսգր քով, ո րը պայ մա նա վոր ված է ժա ռանգ-
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ման են թա կա հո ղա մա սի նպա տա կային նշա նա կու թյամբ։ Այս պես՝ ՀՀ հո ղային 
օ րենսգր քի 95-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ նա խա դա սու թյան հա մա ձայն՝ գյու-
ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սը չի բա ժան վում ժա ռանգ նե րի միջև, 
այլ տր վում է ցան կա ցած հեր թի այն ժա ռան գին, ո րը պար տա վոր վում է զբաղ վել 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյամբ14:

 Վե րոն շյալ նոր մի բո վան դա կու թյան մեկ նա բա նու թյու նից հետ ևում են հետ ևյալ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը.

1.  Գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սը չի բա ժան վում ժա ռանգ նե-
րի միջև, այլ տր վում է մեկ ժա ռան գի, 

2. Այդ ժա ռան գու թյու նը ստա նա լու հա մար ժա ռան գը ստանձ նում է գյու ղատն-
տե սա կան ար տադ րու թյամբ զբաղ վե լու պար տա վո րու թյուն։ 

Անդ րա դառ նա լով վե րոն շյալ ա ռա ջին ա ռանձ նա հատ կու թյա նը՝ ան հրա ժեշտ 
է նշել, որ այն սահ մա նա փա կում է ժա ռանգ նե րի՝ գյու ղատն տե սա կան նշա նա-
կու թյան հո ղա մա սը ժա ռան գու թյուն ստա նա լու սահ մա նադ րա կան ի րա վուն-
քը՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով այն ձեռք բե րել ժա ռանգ նե րից մի այն մե կին։ Նման 
նոր մը սա հ մա նա փա կում է ժա ռան գու թյան դեպ քում գյու ղատն տե սա կան նշա նա-
կու թյան հո ղա մա սի նկատ մամբ ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան ծա գու-
մը ժա ռանգ նե րի միջև։ Ի լրում դրան՝ վե րոն շյալ նորմ ու նի իմ պե տիվ բնույթ, 
ին չը սահ մա նա փա կում է նաև ժա ռան գա տու ի՝ սե փա կա նու թյու նը իր հայե ցո ղու-
թյամբ տնօ րի նե լու (կ տա կե լու) ի րա վուն քը, քա նի որ վեր ջի նիս կտա կի բո վան դա-
կու թյու նը չի կա րող տար բեր վել օ րեն քի իմ պե րա տիվ նոր մե րից։ 

Ընդ ո րում՝ հնա րա վոր է, որ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյամբ զբաղ-
վե լու ցան կու թյուն հայտ նեն մի ան գա մից նույն հեր թի մի քա նի ժա ռանգ ներ։ 
Օ րենսգրքի 95-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է, որ նման վե ճի դեպ քում հար ցը 
են թա կա է լուծ ման դա տա կան կար գով։ Սա կայն ան հաս կա նա լի է, թե ի նչ չա-
փա նիշ նե րով պետք է ա ռաջ նորդ վի դա տա րա նը գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու-
թյան հո ղա մա սի սե փա կա նա տի րոջն ը նտ րե լու հար ցում, ին չը նման վե ճը գործ-
նա կա նում դարձ նում է ան լու ծե լի։ Նման ա նո րոշ կար գա վոր ման պայ ման նե րում 
ոչ ի րա վա չա փո րեն սահ մա նա փակ վում է ան ձի՝ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք հան դի սա ցող ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը։

 Միև նույն ժա մա նակ օ րեն քը նա խա տե սում է նման գույ քը բո լոր ժա ռանգ նե րի 
կող մից կա ռա վա րե լու այլ հնա րա վո րու թյուն։ Այն է՝ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 95-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ժա ռանգ նե րը կա րող են ի րենց բա ժին նե րի 
ներդր մամբ հիմն ադ րել ի րա վա բա նա կան ան ձ:

Ն ման կերպ ժա ռանգ նե րը կա րող են ի րենց ներդ րում ե րի չա փին հա մա մաս-
նո րեն մաս նակ ցել ի րա վա բա նա կան ան ձի կա նո նադ րա կան կա պի տա լում առ կա 
գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սի կա ռա վար մա նը։ Սա կայն հո ղա-
մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վունքն ար դեն պատ կա նում է ի րա վա բա-
նա կան ան ձին, ժա ռանգ նե րը ձեռք են բե րում ի րա վա բա նա կան ան ձի մաս նակ-

14 ՀՀ հո ղային օ րենս գիրք (ըն դուն ված՝ 02.05.2001 թ.):
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ցի կար գա վի ճակ՝ ի րա վա կան տե սան կյու նից չու նե նա լով հո ղա մա սի նկատ մամբ 
սե փա կա նու թյան ի րա վունք։ Ար դյուն քում՝ ժա ռանգ նե րից ոչ մե կը ձեռք չի բե րում 
հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վունք։

ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 95-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ե րկ րորդ ա ռանձ նա հատ-
կու թյունն այն է, որ այն նա խա տե սում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձեռք բեր-
ման նա խա պայ ման, այն է՝ ժա ռան գա տուն պետք է ժա ռան գու թյու նը ստա նա լուց 
պար տա վոր վի զբաղ վել գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյամբ։

 Նախ, ան հրա ժեշտ է նշել, որ որ ևէ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տում չհայտ նա-
բեր վեց նման պար տա վո րու թյան ստանձն ման կարգ։ Հետ ևա պես, են թադրվում 
է, որ այն հա մար վում է ստանձն ված գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղա-
մա սը ժա ռան գու թյուն ստա նա լու պա հից՝ թեև նոր մի տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու-
նից հետ ևում է, որ պար տա վո րու թյան ստանձ նու մը պետք է նա խոր դի ժա ռան-
գու թյան ստաց մա նը։ Այ նու ա մե նայ նիվ, նույ նիսկ ժա ռան գու թյու նը ստա նա լուց 
հե տո գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյամբ զբաղ վե լու պար տա վո րու թյու նը 
չկա տա րե լու հա մար օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված չէ որ ևէ սանկ ցի ա, հետ ևա-
պես՝ ստանձ նած պար տա վո րու թյու նը խախ տած ան ձը չի կրի պար տա վո րու թյան 
չկա տար ման հա մար բա ցա սա կան հետ ևանք։ 

Ընդ ո րում՝ նա խա տես ված չէ, թե տվյալ ան ձն ու մ ա ռջև է ստանձ նում գյու-
ղատն տե սա կան ար տադ րու թյամբ զբաղ վե լու պար տա վո րու թյուն։ Հաշ վի առ-
նե լով պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը՝ մյուս կող մում պետք է 
հան դես գա նաև պար տա տեր, ով կա րող է պա հան ջել պար տա վո րու թյան կա-
տա րում։ Հիմք ըն դու նե լով տվյալ սահ մա նա փակ ման են թադ րյալ հան րային 
նշա նա կու թյան նպա տա կը, այն է՝ գյու ղատն տե սու թյան զար գա ցում և ա նու-
շադ րու թյան մատն ված գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան հո ղա մա սե րի օգ-
տա գործ ման խթա նում, նման հա րա բե րու թյուն նե րում պար տա վո րու թյու նը կա-
տա րե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը պետք է վե րա պահ վի պե տու թյա նը 
կամ հա մայն քին։ Ի սկ նման կար գա վո րում ե րի բա ցա կա յու թյու նը օ րեն քի նման 
սահ մա նա փա կու մը դարձ նում է ա նո րոշ, ար դյուն քում նաև՝ Սահ մա նադ րու թյան 
79-րդ հոդ վա ծին հա կա սող։

 Միև նույն ժա մա նակ ժա ռան գու թյուն ստա ցած գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու-
թյան հո ղա մա սը գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյամբ օգ տա գոր ծե լու պար տա-
վո րու թյունն ու ղ ղա կի ո րեն սահ մա նա փա կում է նաև սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
ի րա վա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը։ Պատ ճառն այն է, որ սե փա կա նա տե րը 
կա րող է ի նչ պես տի րա պե տել, օգ տա գոր ծել և տնօ րի նել իր սե փա կա նու թյու նը, 
այն պես էլ ի րա կա նաց նել այդ ի րա վա զո րու թյուն նե րը պա սիվ կեր պով, այ սինքն՝ 
չկա տա րել որ ևէ գոր ծո ղու թյուն սե փա կա նու թյան օբյեկ տի նկատ մամբ։ Ի սկ գյու-
ղատն տե սա կան ար տադ րու թյամբ զբաղ վե լու պար տա կա նու թյունն ա ռն վազն 
սահ մա նա փա կում է սե փա կա նա տի րոջ գույ քը իր հայե ցո ղու թյամբ օգ տա գոր ծե-
լու (չօգ տա գոր ծե լու) ի րա վուն քը։ Ի սկ նման սա հա մա նա փա կում նա խա տե սե լիս 
պետք է գո նե սահ ման ված լի նեն դրա նպա տակ նե րը։

 Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ գտ նում ե նք, որ ՀՀ հո ղային օ րենսգր քի 95-րդ 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐ  2021  1-2 (259-260)

51

հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա կու մը պետք է հան վի, կամ էլ պետք է 
ու ղ ղա կի ո րեն նա խա տես վեն այդ սահ մա նա փակ ման նպա տակ նե րը, այդ թվում 
նաև՝ ժա ռանգ նե րից մի այն մե կի կող մից գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան 
հո ղա մա սը ժա ռան գե լու հնա րա վո րու թյան սահ ման ման նպա տա կը, այն պես էլ 
ժա ռան գի՝ գյու ղատն տե սա կան ար տադ րու թյամբ զբաղ վե լու պար տա վո րու թյան 
ստանձն ման կար գը, պար տա վո րու թյան կա տար ման պա հանջ ներ կա յաց նե լու 
ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րը, պար տա վո րու թյան չկա տար ման բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րը։ Այ սինքն՝ սահ մա նադ րա կան և հիմ ա կան ի րա վունք հան դի սա-
ցող սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նա խա տե սող օ րեն քը պետք 
է լի նի ո րո շա կի։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ գա լիս ե նք հետ ևյալ եզ րա հան գում ե րին.
1.  Ժա ռան գե լու ի րա վունքն իր մեջ նե րա ռում է ի նչ պես ժա ռան գու թյուն տա լու, 

այն պես էլ ժա ռան գու թյուն ստա նա լու ի րա վունք նե րը,
2.  Պե տու թյան կող մից ժա ռան գե լու ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ման շր ջա նա կը 

ո րոշ վում են այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ սահ ման ված սահ մա-
նա փա կում ե րով, 

3. Օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ժա ռան գե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում-
նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն Սահ մա նադ րու թյան 60-րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված չա փա նիշ նե րին։ 

Annotation. This article discusses the essence of the right to inherit provided by the Constitution 
of RA, and the borders of its guarantees. In order to reveal those borders the article investigates the 
restrictions of the right of inheritance provided by the legislation of RA, as well as their compliance 
with the Constitution of RA.

Аннотация. В статье рассматриваются сущность права наследования, предусмотренного 
Конституцией РА, и границы его гарантии. Для выявления этих границ исследуются ограничения 
права наследования, предусмотренные Законодательством РА, а также их соответствие 
Конституции РА.

 Բա նա լի բա ռեր - սե փա կա նու թյան ի րա վունք, ժա ռան գե լու ի րա վունք, կտա կե լու ի րա վունք, 
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում, ժա ռան գու թյուն։ 

Keywords: right of ownership, right to inherit, right to bequeath, restriction of right, inheritance.
Ключевые слова: право собственности, право наследования, право завещания, 

ограничение права наследования, наследство. 

 Զ. Ապ րե սյան - Եվ րո պա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տու թյան ամ բի ո նի աս պի րանտ, էլ. 
հաս ցե՝ zohrak.apresyan@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 19.02.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 19.02.2021 թ., ե րաշ-
խա վոր վել է ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, Եվ րո պա կան հա մալ սա րա նի դա սա-
խոս Վար դու հի Պո ղո սյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 17.03.2021 թ.:
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 ՀԱՅ ՑԱՅԻՆ ՎԱ ՂԵ ՄՈՒ ԹՅԱՆ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ 
ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՅՈՒ ՐԻՍ ԴԻԿ ՑԻ ՈՆ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ1 

ՊԱ ՐԱ ԳԱ ՅՈՒՄ 

THE APPLICATION OF LIMITATION PERIODS IN 
JURISDICTIONAL METHODS OF THE PROTECTION OF RIGHTS

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПРИ 
ЮРИСДИКЦИОННЫХ СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ

 Քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի (այ սու հետ նաև՝ ՔՕ2)՝ հայ ցային վա ղե մու թյան 
հաս կա ցու թյու նը սահ մա նող 331-րդ հոդ վա ծից (հայ ցային վա ղե մու թյուն է հա-
մար վում ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ժա-
մա նա կա հատ վա ծը), այն պես էլ հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման կա նոն նե րը 

1 Ի րա վուն քի տե սու թյան և պրակ տիկ ի րա վա գի տու թյան մեջ «յու րիս դիկ ցի ա» եզ րույթն օգ տա գործ-
վում է որ պես դա տա կան, վար չա կան, հա սա րա կա կան կամ խառ նա կազմ այս կամ այն մարմ նին 
(այդ թվում՝ ար բիտ րա ժային տրի բու նա լին) կամ կազ մա կեր պու թյա նը տր ված ի րա վա զո րու թյուն, ո րն 
ու ղղ ված է նրա կող մից ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ո րո շա կի բնա գա վա ռում տվյալ մարմ ին կամ 
կազ մա կեր պու թյա նը յու րա հա տուկ մե թո դով (մե թոդ նե րով) ի րա վա պաշտ պան գոր ծու նե ու թյուն ի րա-
կա նաց նե լուն: Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան մեկ նա բա նու թյուն ներ, ը նդ-
հա նուր խմ բագ րու թյամբ՝ Գ. Հա րու թյու նյա նի, Ա. Վա ղար շյա նի, Եր., 2010, «Ի րա վունք», 1086 էջ, էջ 
215, հղում 15:
2 Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիրք, ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50), ըն-
դուն վել է 05.05.1998 թ., ու ժի մեջ է մտել 01.01.1999 թ.:
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սահ մա նող 335-րդ հոդ վա ծից ու ղ ղա կի ո րեն բխում է, որ հայ ցային վա ղե մու թյու նը 
մի այն հայ ցի նկատ մամբ, մի այն դա տա րա նում և մի այն դա տա րա նի կող մից կի-
րառ վող ի նս տի տուտ է:

 Սա կայն, նկա տի ու նե նա լով, որ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան հնա րա վո րու թյու նը չի սահ մա նա փակ վում մի այն դա տա կան պաշտ պա-
նու թյամբ և կա րող է ի րա կա նաց վել նաև մի շարք այլ ձևե րով, ի նչ պես նաև այն 
հան գա ման քը, որ ներ կա ժա մա նակ նե րում գնա լով ա ճում է վե ճե րի լուծ ման ար-
տա դա տա կան ե ղա նակ նե րի կի րա ռու մը, հարց է ծա գում՝ ա րդյոք ար դա րա ցի է 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րի կի րա ռու թյան ո լոր տը սահ մա նա փա կել 
միայն դա տա կան պաշտ պա նու թյան դեպ քե րով: 

ՀՀ-ու մ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ար տա դա տա կան 
ե ղա նակ նե րի ը նդ լայն ման մի տու մը նկա տե լի է նա մա նա վանդ վեր ջին տա րի նե-
րին: Այս պես, ՀՀ-ու մ ներ կա յումս առ կա են վե ճե րի այ լընտ րան քային լուծ ման 
տար բեր մե խա նիզմ եր. կան մշ տա կան գոր ծող3 և ad hoc ար բիտ րաժ ներ, գոր-
ծում է ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ի նս տի տու տը4, ներդր վեց հաշ-
տա րա րու թյան ի նս տի տու տը5:

 Բա ցի դրա նից՝ ա ռանց դա տա րան դի մե լու իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում 
ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում նաև 2016 թվա կա նին « Նո տա րի ա տի 
մա սին» օ րեն քում ներդր ված կա տա րո ղա կան մա կագ րու թյան ի նս տի տու տը6: 

3 Հա մա ձայն «Առևտ րային ար բիտ րա ժի մա սին», «Առևտ րաար դյու նա բե րա կան պա լատ նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րենք նե րի դրույթ նե րի՝ ՀՀ ա ռևտ րաար դյու նա բե րա կան պա լա տի նա խա գա հու թյան 2007 թ. ապ-
րի լի 3-ի թիվ 04/2007 ո րոշ մամբ հիմ նադր վել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռևտ րաար դյու-
նա բե րա կան պա լա տին կից մշ տա պես գոր ծող ար բիտ րա ժային դա տա րան» հիմ նարկ, https://armcci.
am/?page_id=2949, http://www.arbitrage.am/:
4 Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ի նս տի տու տը ներդր վել է 2008 թվա կա նի հու նի սի 17-
ին ըն դուն ված « Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» ՀՕ-123-Ն օ րեն քով, ո րը կար գա-
վո րում է Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի կող մից ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
դեմ սպա ռող նե րի կող մից ներ կա յաց ված պա հանջ նե րի քն նու թյան կար գը և միտ ված է ֆի նան սա կան 
ո լոր տում սպա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը, նրանց բո ղոք նե րի ա րագ, ար դյու նա վետ 
և ան վճար քն նու թյու նը, ֆի նան սա կան հա մա կար գի նկատ մամբ հան րու թյան վս տա հու թյան բարձ-
րա ցու մը և ֆի նան սա կան միջ նոր դու թյան ա վե լա ցու մը ե րաշ խա վո րե լուն, http://parliament.am/drafts.
php?sel=showdraft&DraftID=2905&Reading=0: 
5 Հաշ տա րա րու թյան ի նս տի տու տը ՀՀ-ու մ ներդր վեց 2015 թվա կա նին (07.05.15 թ. ՀՕ-
44-Ն օ րեն քով մինչև 09.04.2018 թ. գոր ծող ՔԴՕ-ն լրաց վեց 22.3-րդ գլ խով) https://www.
arlis.am/DocumentView.aspx?docid=98067, հիմ ա վո րու մը՝ http://parliament.am/drafts.
php?sel=showdraft&DraftID=7445&Reading=0: 
Ընդ ո րում, հաշ տա րարն ի րա վունք ու նի իր գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց նել ի նչ պես ան հա տա պես 
(ներ կա յումս ար տո նագր ված հաշ տա րար նե րի ռե եստ րում հաշ վառ ված հաշ տա րար նե րի թի վը 13-ն 
է, https://www.moj.am/page/582), այն պես էլ մշ տա պես գոր ծող հաշ տա րա րա կան հաս տա տու թյու նում 
(օ րի նակ՝ Էյ Դի Ար Փարթ ներ սը, http://www.adr.am/content/overview/am):
6 2016 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ին ըն դուն ված ՀՕ-180-Ն օ րեն քով կա տար ված փո փո խու թյամբ 
« Նո տա րի ա տի մա սին» օ րեն քը լրաց վեց « Կա տա րո ղա կան մա կագ րու թյու նը» վեր տա ռու թյամբ նոր՝ 
18.1-ին գլ խով, ո րի 82.1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն պար տա պա նից դրա մա կան գու մար-
ներ բռ նա գան ձե լու կամ գույք (իր) կամ փաս տա թուղթ հանձ նե լու կամ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 
փո խան ցե լու՝ պար տա տի րոջ պա հան ջը կա տա րե լու հա մար նո տարն իր վա վե րաց րած, այդ թվում՝ 
է լեկտ րո նային ե ղա նա կով, գոր ծար քի վե րա բե րյալ կա տա րում է կա տա րո ղա կան մա կագ րու թյուն, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=96305, հիմ ա վո րու մը՝ http://parliament.am/drafts.php



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐ  2021  1-2 (259-260)

54

Վեր ջի վեր ջո օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել նաև վար չա կան կար գով 
(ՔՕ 13-րդ հոդ ված, մաս 3): 

Այս պի սով, վե ճե րի լու ծում ի րա կա նաց վում է նաև մի շարք այլ մար մին նե րի 
մի ջո ցով, ո րոնք թե պետ ու նեն հար կադ րանք կի րա ռե լու ի րա վա սու թյուն, սա կայն 
մի այն օ ժան դակ դեր են կա տա րում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
պե տա կան կա ռու ցա կար գե րի հա մա կար գում և չեն ի րա կա նաց նում ար դա րա դա-
տու թյուն7: 

Ուս տի հարց է ծա գում՝ ա րդյոք վա ղե մու թյան ժամ կե տը, լի նե լով դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան հիմ ա կան ի րա վուն քը սահ մա նա փա կող ի նս տի տուտ8, պետք 
է սահ մա նա փա կի նաև պաշտ պա նու թյան մյուս մի ջոց նե րից օ գտ վե լու ի րա վուն-
քը, թե այդ սահ մա նա փա կու մը վե րա բե րում է մի այն ար դա րա դա տու թյան մատ-
չե լի ու թյա նը: 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ քիչ է ան դրա դար ձը նշ ված հար ցին և 
հիմ ա կա նում վե րա բե րում է վար չա կան կար գով ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյա նը: 

Այս պես, Տ. Կ. Բար սե ղյա նը նշում է, որ խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան ար տա դա տա կան ե ղա նակ նե րի ժա մա նակ, այդ թվում նաև՝ վար չա կան, 
պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նող մար մին նե րը պար տա վոր են ղե կա վար վել 
հայ ցային վա ղե մու թյան քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քով սահ ման ված ժամ կետ նե-
րով, ե թե այդ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար այլ ժամ կետ սահ ման ված 
չէ9: Նույն պի սի դիր քո րոշ ման ե նք հան դի պում նաև Ա. Պ. Սեր գե ևի և Յու. Կ. Տոլս-
տոյի մոտ10: Ի սկ հայ ցային վա ղե մու թյան մա սին ՄԱԿ-ի 1974 թվա կա նի կոն վեն-
ցի այի 1-ին հոդ վա ծի 3-րդ մա սի e) կե տը հս տակ ամ րագ րում է, որ վա րույթ եզ-
րույ թը վե րա բե րում է դա տա կան, ար բիտ րա ժային և վար չա կան վա րույթ նե րին11: 

?sel=showdraft&DraftID=8308&Reading=0:  
7 Այս մա սին (մաս նա վո րա պես ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մյուս ձևե րի տար բե րու թյու նը դա-
տա կան պաշտ պա նու թյու նից) ա ռա վել ման րա մասն տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա-
նադ րու թյան մեկ նա բա նու թյուն ներ, ը նդ հա նուր խմ բագ րու թյամբ՝ Գ. Հա րու թյու նյա նի, Ա. Վա ղար շյա-
նի, Եր., 2010, «Ի րա վունք», 1086 էջ, է ջեր 215, 902-903: 
8 Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը կա րող է ո րո շա կի պայ ման նե րում են թարկ վել նաև այն-
պի սի ի րա վա չափ սահ մա նա փա կում ե րի, ի նչ պի սիք են վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը: Տե՛ս Guide on 
Article 6 of the European Convention on Human Rights Right to a fair trial (civil limb), Council of Europe/
European Court of Human Rights, 2020, Updated to 30 April 2020, կետ 109, https://www.echr.coe.
int/documents/guide_art_6_eng.pdf, Stubbings and Others v. The United Kingdom, 36-37/1995/542-
543/628-629, Council of Europe: European Court of Human Rights, 22 October 1996, կետ 50, https://
www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b6191c.html: 
9 Տե՛ս Բար սե ղյան Տ. Կ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք, ա ռա ջին մաս, 
4-րդ հրատ., դա սա գիրք, « Տիգ րան Մեծ» հրատ., Եր ևան, 2014, էջ 279:
10 Տե՛ս Гражданское Право, учебник, переработанное и дополненное, том 1, под редакцией А.П. 
Сергеева, Ю.К. Толстого, М., Изд. Проспект, 2005, էջ 357: 
11 Տե՛ս Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, Date of adoption: 14 June 
1974, date of adoption of amending protocol: 11 April 1980, entry into force: 1 August 1988, https://uncitral.
un.org/en/texts/salegoods/conventions/limitation_period_international_sale_of_goods#:~:text=The%20
Limitation%20Convention%20establishes%20uniform,its%20breach%2C%20termination%20or%20validity:
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Եվ րո պա կան մաս նա վոր ի րա վուն քի մո դե լային կա նոն նե րի III.-7:302-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սը նույն պես հիմք է տա լիս են թադ րե լու, որ դա տա կան վա րույ թի 
հա մար սահ ման ված կա նոն նե րը կի րա ռե լի են նաև այլ վա րույթ նե րում, թե պետ 
այս տեղ չի բա ցա հայտ վում, թե ի նչն է նե րառ վում «այլ վա րույթ ներ» հաս կա ցու-
թյան ներ քո12: Նույ նը կա րե լի է ա սել Էս տո նի այի քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
մա սին13:

 Մինչ դեռ, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը ու ղ ղա կի նշում եր չի պա րու նա-
կում այլ մար մին նե րի կող մից հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու ի րա վա սու թյան 
վե րա բե րյալ, ի սկ առ կա կար գա վո րում ե րը թույլ են տա լիս մի այն ո րո շա կի դա-
տո ղու թյուն ներ ա նել այդ պի սի հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյան մա սին: 

Այս պես, քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա նում 
է՝ « քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը, Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված գոր-
ծե րի են թա կա յու թյա նը հա մա պա տաս խան, ի րա կա նաց նում է դա տա րա նը կամ 
ար բիտ րա ժային տրի բու նա լը (այ սու հետ` դա տա րան)»: Այ սինքն՝ քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քի ի մաս տով դա տա րան, դա տա կան և հա ման ման եզ րույթ նե րի 
կի րա ռու մը հա վա սա րա պես վե րա բե րում է թե՛ դա տա րան նե րին (իշ խա նու թյան 
դա տա կան ճյու ղի մաս կազ մող դա տա րան նե րին) և թե՛ ար բիտ րաժ նե րին, ու ս տի 
հայ ցային վա ղե մու թյան վե րա բե րյալ կար գա վո րում ե րը պետք է հա վա սա րա-
պես վե րա բե րեն նաև ար բիտ րա ժային վա րույ թով ներ կա յաց ված հայ ցի շր ջա նա-
կում ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ի րա կա նաց մա նը: 

Ար բիտ րա ժային վա րույ թում հայ ցային վա ղե մու թյա նը հղում ա նե լու թույ լատ-
րե լի ու թյան վկա յու թյուն կա րող է դիտ վել նաև այն, որ ար բիտ րա ժային վա րույ թին 
ան ցնե լը նշ ված չէ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը կա սեց նող հիմ քե րի շար-
քում (հա կա ռակ դեպ քում, ե թե ար բիտ րա ժում հայ ցային վա ղե մու թյան կի րա ռու-
թյու նը հա մար վի ան թույ լատ րե լի, կող մի ի րա վունք նե րը կա րող են ան հա մա չափ 
սահ մա նա փակ ման են թարկ վել, օ րի նակ, ար բիտ րա ժի վճի ռը չե ղյալ ճա նաչ վե լու 
դեպ քում): 

Կար ծում ե նք՝ ար բիտ րա ժում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի կի րա ռու թյան 
լրա ցու ցիչ հիմ ա վո րում կա րող է դիտ վել նաև ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի ո րո-
շու մը չե ղյալ ճա նա չե լու կամ ճա նա չում ու հար կա դիր կա տա րու մը մեր ժե լու այն-
պի սի հիմք14, ի նչ պի սին է վճ ռի հա կա սու մը ՀՀ հան րային կար գին («Առևտ րային 

12 Տե՛ս Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference 
(DCFR), Articles and Comments [Interim Edition, to be completed], prepared by the Study Group on a 
European Civil Code and the Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group), https://www.
ccbe.eu/NTCdocument/DCFRpdf1_1262861061.pdf, էջ 533: 
13 Էս տո նի այի քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 143-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը կամ վե ճը լու-
ծող այլ մար մի նը պա հան ջով վա ղե մու թյունն ան ցած լի նե լը հաշ վի է առ նում մի այն պար տա վոր ան-
ձի պա հան ջով: Տե՛ս Civil Code Act, passed 27.03.2002, RT 2002, 35, 216, entry into force 01.07.2002, 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/530102013019/consolide: 
14 Ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի վճ ռի ճա նա չու մը, կա տա րու մը մեր ժե լու հիմ քե րի վե րա բե րյալ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը նշել է, որ դրանք կոչ ված են կան խե լու պա տաս խա նո ղի ի րա վունք նե րի խախտ մամբ 
կա յաց ված ար բիտ րա ժի վճ ռի ճա նա չու մը և դրա կա տա րու մը: Այլ կերպ ա սած` մերժ ման հիմ քե րի 
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ար բիտ րա ժի մա սին» օ րեն քի 34-րդ և 36-րդ հոդ ված ներ)՝ նկա տի ու նե նա լով, որ 
հան րային կար գին հա կա սու թյան ներ քո շատ հա ճախ հաս կաց վում է հենց հա-
կա սու թյու նը իմ պե րա տիվ նոր մե րին (ի սկ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի մա-
սին նոր մե րը հենց այդ պի սին են)15:

 Հե տաքրք րա կան են նաև « Նո տա րի ա տի մա սին» օ րեն քի կար գա վո րում ե-
րը կա տա րո ղա կան մա կագ րու թյան թեր թի վե րա բե րյալ: Կա տա րո ղա կան մա-
կագրու թյան թերթ տա լու հա մար որ պես պայ ման օ րեն քը նա խա տե սում է օ րեն-
քով սահ ման ված հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը ա ռեր ևույթ լրա ցած չլի նե լը 
(« Նո տա րի ա տի մա սին» օ րեն քի 82.2-րդ հոդ ված): 

Ս տաց վում է՝ օ րենս դի րը, պար տա վո րեց նե լով նո տա րին ի նք նու րույն, ա ռանց 
կող մի միջ նոր դու թյան ան դրա դառ նալ հայ ցային վա ղե մու թյան լրա ցած լի նե լու-
չ լի նե լու հար ցին և այն լրա ցած լի նե լու մա սին եզ րա հանգ ման դեպ քում մեր ժել 
կա տա րո ղա կան մա կագ րու թյան թեր թի տրա մադ րու մը, փաս տա ցի նրան տա լիս 
է հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու ի րա վա սու թյուն:

 Բա ցի դրա նից՝ հոդ վա ծում «ա ռեր ևույթ» տեր մի նի օգ տա գոր ծու մը թույլ է տա-
լիս եզ րա հան գել, որ, հնա րա վոր է ի րա վի ճակ, ե րբ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ-
կե տը լրա ցած լի նի, բայց դա ա կն հայտ չլի նի նո տա րի հա մար: Ար դյուն քում կու-

նա խա տե սու մը բխում է ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից, ի սկ դրանց ի րա վա չափ 
կի րա ռում ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման կար ևոր նա խա պայ մանն է: Տե՛ս Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի՝ 2016 թ. հու լի սի 22-ի թիվ Ե ԿԴ/1636/17/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կա յաց ված ո րո շու-
մը, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=108426:
 Կար ծում ե նք՝ ար բիտ րա ժային տրի բու նա լի վճի ռը, որ տեղ ան տես վել է պա տաս խա նո ղի՝ հայ ցային 
վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը, կա րող է հա մար վել հան րային կար գին հա կա սող 
ան ձի՝ դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը սահ մա նա փա կե լու հիմ քով:
15 « Հան րային կարգ» հաս կա ցու թյու նը մինչև օ րս հս տակ բնո րո շում չու նի, թեև դրա է ու թյու նը բա ցա-
հայ տե լու փոր ձե րը բազ մա թիվ են ե ղել: 
Այս պես, գրա կա նու թյան մեջ կար ծիք է ար տա հայտ վել, որ հան րային կար գի բնու թագ րու մը տա լու 
հա մար եր կու չա փա նիշ է ան հրա ժեշտ. ա ռա ջին, այն պետք է ի րե նից ներ կա յաց նի ի րա կան և բա-
վա կան լուրջ վտանգ, այլ ոչ թե կա նո նի ցան կա ցած խախ տում, ե րկ րորդ, հան րային կար գի նպա տա-
կը հա սա րա կու թյան ֆուն դա մեն տալ շա հե րի պաշտ պա նու թյունն է: Տե՛ս Catherine Kessedjian, Public 
order in European Law, Erasmus Law Review, Volume 1, No 1, 2007, էջ 29, http://www.erasmuslawreview.
nl/tijdschrift/ELR/2007/1/ELR_2210-2671_2007_001_001_003: 
Օ րի նակ՝ բել գի ա կան ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ հան րային կարգ հաս կա ցու թյու նը պետք է հաս կաց վի 
ազ գային օ րենսդ րու թյան կա պակ ցու թյամբ, ո րի դրույթ նե րի պահ պա նում այն քան կար ևոր է քա-
ղա քա կան, սո ցի ա լա կան կամ տն տե սա կան կար գի պաշտ պա նու թյան հա մար, որ պա հա նա ջում է 
պե տու թյան տա րած քում բո լոր ան ձանց և բո լոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի կող մից դրանց պահ-
պա նում: Տե՛ս Arblade case [1999] ECR, I-08453; Joined cases C-369/96 and C-376/96, Judgement of the 
court, 23 November 1999, կետ 30, http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=11E6CDE51D02F
DEF56FE6BD9AB955F19?text=&docid=44859&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=13183018:
Նշ վում է նաև, որ « հան րային կարգ» հաս կա ցու թյան մեջ ի թիվս այլ նի նե րառ վում է հիմ ա կան 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը (Տե՛ս Farshad Ghodoosi, The Concept of Public Policy in Law: 
Revisiting the Role of the Public Policy Doctrine in the Enforcement of Private Legal Arrangements, 
Nebraska Law Review, 685 (2015), Volume 94, https://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol94/iss3/5, էջ 699, 
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 N 156 «Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в 
признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений», http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144311/): 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐ  2021  1-2 (259-260)

57

նե նանք պար տա պա նի ի րա վունք նե րի ան հա մա չափ սահ մա նա փա կում, այն է՝ 
կա տա րո ղա կան մա կագ րու թյան թերթ, ո րը պար տա տի րո ջը հնա րա վո րու թյուն 
կտա ստա նալ բա վա րա րում հայ ցային վա ղե մու թյու նը լրա ցած պա հան ջով. մի 
ի րա վի ճակ, ո րը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կետ կի րա ռե լու մա սին միջ նոր դու-
թյան առ կա յու թյան պա րա գա յում բա ցառ ված կլի ներ պաշտ պա նու թյան դա տա-
կան ե ղա նա կի ը նտ րու թյան դեպ քում: 

Այ սինքն՝ օ րենս դի րը փաս տա ցի թույ լատ րում է հայ ցային վա ղե մու թյան ի նս-
տի տու տի կի րա ռու թյուն (թեև սահ մա նա փակ) նաև դա տա րան չհան դի սա ցող 
մարմ ի կող մից և ա ռանց կող մի միջ նոր դու թյան. վեր ջի նը, մեր կար ծի քով, այդ-
քան էլ ըն դու նե լի չէ և չի ա պա հո վում կող մե րի շա հե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը: 

Այժմ քն նար կենք վե ճե րի այ լընտ րան քային լուծ ման այն պի սի ըն թա ցա կարգ, 
ի նչ պի սին հաշ տա րա րու թյունն է:

 Հաշ տա րա րու թյան ի նս տի տու տը, ի տար բե րու թյուն վե ճե րի այ լընտ րան քային 
լուծ ման մյուս ե ղա նակ նե րի, ի նք նին միտ ված չէ վե ճը լու ծե լուն: Հաշ տա րա րու-
թյան նպա տա կը վե ճի լուծ ման հար ցում կող մե րին օգ նելն է16: Մե դի ա տոր նե րը 
ի րա վունք չու նեն կող մե րին խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րել ի րա վա կան հար ցե-
րով, նրանք վե ճի որ ևի ցե կող մի ներ կա յա ցու ցիչ ներ կամ դա տա վոր ներ չեն և վե-
ճի վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լու ի րա վունք չու նեն: Նրանք մի այն նպաս տում 
են ա ռա ջա ցած վե ճը կար գա վո րե լուն, օգ նում են կող մե րին քն նար կում ե րի ըն-
թաց քում բա ցա հայ տել ի րենց ի րա կան շա հե րը և կա րիք նե րը, գտ նել ի րա տե սա-
կան, կեն սու նակ լու ծում, ո րը բա վա րա րում է կոնֆ լիկ տի բո լոր մաս նա կից նե րի 
շա հե րը17:

 Հաշ տա րա րի դե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս պն դել, որ նրա ի րա վա սու-
թյան մեջ չի մտ նում ո ՛չ հայ ցային վա ղե մու թյան կի րա ռու թյան հարց բարձ րաց նե լը 
(դա հա կա սու թյան մեջ կմտ նի հաշ տա րա րու թյան սկզ բունք նե րի հետ (« Հաշ տա-
րա րու թյան մա սին» օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն հաշ տա րա րու թյունն ի րա-
կա նաց վում է կա մա վո րու թյան, գաղտ նի ու թյան, կող մե րի հա վա սա րու թյան, հաշ-
տա րա րի ան կա խու թյան և ան կողմ ա կա լու թյան սկզ բունք նե րի հի ման վրա)), ո ՛չ 
էլ ի նք նին հայ ցային վա ղե մու թյան կի րա ռու մը (կող մե րի՝ հայ ցային վա ղե մու թյան 

16 Տե՛ս Leonard L. Riskin, Understanding Mediator’s Orientations, Strategies and Techniques: A Grid 
for the Perplexed, 1, Harvard Negotiation Law Review, July, 1996, էջ 11, https://www.researchgate.net/
publication/228326672_Understanding_Mediators%27_Orientations_Strategies_and_Techniques_A_Grid_
for_the_Perplexed, Гусев, В. Е., Правовой статус медиатора, Молодой ученый, 2011, ноябрь, № 11 (34), 
Т. 2., Изд. «Молодой ученый» с. 8-9, էջ 8, https://moluch.ru/archive/34/3933/: 
17 Տե՛ս Корякин В.М., Медиация как способ урегулирования споров, и возможность ее применения 
к воинским правоотношениям, Право в Вооруженных силах, 2010. № 10 (160), с. 2-5, էջ 2, https://
wiselawyer.ru/poleznoe/43864-mediaciya-sposob-uregulirovaniya-sporov-vozmozhnost-primeneniya-
voinskim, Гусев В.Е., Правовой статус медиатора, Молодой ученый, 2011, ноябрь, № 11 (34), Т. 2., Изд. 
«Молодой ученый» с. 8-9, էջ 8, https://moluch.ru/archive/34/3933/, Шамликашвили Ц.А., Медиация 
— современный метод внесудебного разрешения споров, М, Изд. ООО «Межрегиональный центр 
управленческого и политического консультирования», 2017, 77 с., էջ 43, 54-55, https://www.znanierussia.
ru/news/SiteAssets/Pages/201710/Mediation/%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20
%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20pdf%2014.10.17.PDF:
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ժամ կե տի կի րա ռու թյան մա սին միջ նոր դե լու դեպ քում ի րա վա սու չէ գնա հա տա-
կան տա լու այդ հան գա ման քին, ի սկ տված գնա հա տա կանն էլ նշա նա կու թյուն չի 
կա րող ու նե նալ, քա նի որ նա վե ճը լու ծող մար մին չէ):

 Հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցում հայ ցային վա ղե մու թյան կի րա ռու թյան ան-
թույ լատ րե լի ու թյան վկա յու թյունն է նաև ՔՕ 339-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե-
տը18, ո րի հա մա ձայն՝ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քը կա սեց վում 
է հաշ տա րա րու թյան մա սին հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա հաշ տա րա րու թյան 
գոր ծըն թաց սկս վե լու պա րա գա յում՝ այն սկ սե լու պա հից մինչև հաշ տա րա րու թյան 
ա վար տը: Կա սեց ման հիմ քե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա հան գե լու, որ 
դրանց առ կա յու թյունն ի նք նին բա ցա ռում է հայ ցային վա ղե մու թյան հար ցի ար-
ծար ծու մը19: Ո ւս տի կա սեց ման հիմ քե րի շար քում հաշ տա րա րու թյան մատ նան շու-
մը ևս վկա յում է վե ճի լու ծում ա ռանց հայ ցային վա ղե մու թյան հար ցին ան դրա-
դար ձի ըն թա նա լու մա սին. հա կա ռակ դեպ քում կա սեց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը 
կբա ցա կայեր: 

Բա ցի դրա նից՝ հղու մը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա ցած լի նե լուն և 
տա րա ձայ նու թյուն նե րը դրա կի րա ռե լի ու թյան շուրջ ի նք նին ան հա մա տե ղե լի են 
հաշ տա րա րու թյան հետ, հա կա սում են վեր ջի նիս է ու թյա նը և վկա յում են հաշ տա-
րա րու թյան գոր ծըն թա ցի խա փան ման մա սին: 

Վե րոն շյա լը թույլ է տա լիս պն դե լու, որ հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցում 
անդրա դար ձը հայ ցային վա ղե մու թյան հար ցին ոչ մի այն ան թույ լատ րե լի է, այլև 
հա կա սում է հաշ տա րա րու թյան ի նս տի տու տի է ու թյա նը:

 Հայ ցային վա ղե մու թյան կի րա ռու թյունն, ը ստ է ու թյան, բա ցառ ված է նաև վե-
ճե րի այ լընտ րան քային լուծ ման այն պի սի մե խա նիզ մի դեպ քում, ի նչ պի սին վե-
ճի քն նու թյունն է ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի կող մից: Նախ, ո ՛չ 
« Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» օ րեն քը, ո ՛չ էլ որ ևի ցե այլ 
ի րա վա կան ա կտ չեն պա րու նա կում որ ևի ցե նշում ֆի նան սա կան հա մա կար գի 
հաշ տա րա րի կող մից պա հան ջի քն նու թյան ըն թաց քում հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ կե տի կի րա ռու թյան հնա րա վո րու թյան մա սին: Ոչ էլ նշ ված օ րեն քի՝ « Ֆի նան-
սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րո շու մը չե ղյալ ճա նա չե լու հիմ քե րը» վեր տա-
ռու թյամբ 17-րդ հոդ վածն է պա րու նա կում այն պի սի հիմք, ի նչ պի սին հա կա սու-
թյունն է հան րային կար գին, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտար գո նե խո սել հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամ կե տի կի րա ռու թյան ա նուղ ղա կի պա հան ջի առ կա յու թյան մա-
սին: Եվ առ հա սա րակ « Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» օ րեն քի 
17-րդ հոդ վա ծից բխում է, որ Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րո շու մը 
վի ճար կե լու դեպ քում այն չե ղյալ ճա նա չե լու հիմ քե րը ըն թա ցա կար գային բնույ թի 

18 ՔՕ-ու մ հա մա պա տաս խան լրա ցու մը կա տար վել է ՀՕ-46-Ն օ րեն քով՝ ըն դուն ված 2015 թվա կա նի 
մայի սի 7-ին: 
19 Հայցային վաղեմության հոսքի կասեցման էությունն այն է, որ ժամանակը, որի ընթացքում առկա են 
խախտված իրավունքի պաշտպանությունը խոչընդոտող հանգամանքներ, չի հաշվարկվում օրենքով 
սահմանված հայցային վաղեմության ժամկետում: Տե՛ս Гражданское Право, учебник, переработанное 
и дополненное, том 1, под редакцией А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого, М., Изд. Проспект, 2005, էջ 367:  
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են. այ սինքն՝ դա տա րա նը չի ան դրա դառ նում գոր ծը նյու թա կան ի րա վուն քի տե-
սան կյու նից ճիշտ կամ սխալ լուծ ված լի նե լու հան գա ման քին: 

Սա կայն, դրա հետ մեկ տեղ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը չի պա րու նա կում 
նաև ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի կող մից պա հան ջի քն նու թյան ըն-
թաց քում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը կա սեց նե լու պա հանջ: Այ սինքն՝ մի 
կող մից ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րում պա հան ջը քն նե լիս չի կա րող 
հայ ցային վա ղե մու թյան հարց բարձ րաց վել, մյուս կող մից էլ հայ ցային վա ղե մու-
թյան ժամ կե տի հոս քը շա րու նակ վում է՝ զր կե լով կող մին հե տա գա յում դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան ըն թաց քում հայ ցային վա ղե մու թյա նը հղում ա նե լու հնա րա վո-
րու թյու նից: 

Այս պի սով, ստաց վում է, որ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը ֆի նան սա-
կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մի ջո ցով ի րա կա նաց նե լու դեպ քում ան ձը ա մե-
նայն հա վա նա կա նու թյամբ իս պառ զրկ վում է պաշտ պա նու թյան այս մե խա նիզ-
մից, այն է՝ հայ ցային վա ղե մու թյան ի նս տի տու տից օ գտ վե լու մի ջո ցով իր շա հե րը 
պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյու նից:

 Վե րոգ րյա լը ցույց է տա լիս, որ պաշտ պա նու թյան յու րիս դիկ ցի ոն մի ջոց նե-
րի ա ռն չու թյամբ առ կա կար գա վո րում ե րը, լի նե լով ոչ հս տակ, թույլ չեն տա լիս 
միան շա նակ եզ րա հան գում եր ա նե լու հայ ցային վա ղե մու թյան ի նս տի տու տի 
կի րա ռե լի ու թյան մա սին և մի ա ժա մա նակ կող մե րի ի րա վունք նե րի ան հա մա չափ 
սահ մա նա փակ ման ռիս կեր են պա րու նա կում:

 Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լով՝ պար տա պա նի մոտ ծա գում է 
ի ր՝ պար տա տի րոջ ան տար բե րու թյան ար դյուն քում ձևա վոր ված փաս տա ցի դրու-
թյան պահ պան ման շահ, ո րն իր գո յու թյու նը պահ պա նում է և պաշտ պա նու թյան 
կա րիք ու նի ան կախ նրա նից, թե պաշտ պա նու թյան ի նչ ձև կամ ե ղա նակ է նա-
խընտ րել մյուս կող մը: Ո ւս տի պաշտ պա նու թյան նման մի ջո ցից օ գտ վե լու հնա րա-
վո րու թյու նից զր կող ցան կա ցած կար գա վո րում հան գեց նում է կող մի ի րա վունք-
նե րի ան հա մա չափ սահ մա նա փակ ման: 

Բա ցի դրա նից՝ նման մո տե ցու մը չի բխում նաև կա յու նու թյունն ա պա հո վե լու 
հար ցում առ կա հան րային շա հից: 

Վեր ջի վեր ջո պետք է նաև նկա տի ու նե նալ, որ հայ ցային վա ղե մու թյու նը նյու-
թա կան ի րա վուն քի ի նս տի տուտ է, ի սկ վե ճեր քն նող մյուս մար մին նե րը ևս պետք 
է ղե կա վար վեն նյու թա կան ի րա վուն քի հա մա պա տաս խան նոր մե րով: 

Ուս տի, կար ծում ե նք, հայ ցային վա ղե մու թյան ի նս տի տու տի նպա տակ նե րի 
լիար ժեք ի րա կա նա ցում կա րող է ա պա հով վել մի այն այն պա րա գա յում, ե րբ վա-
ղե մու թյան ժամ կե տը կի րառ վի նաև յու րիս դիկ ցի ոն պաշտ պա նու թյան մյուս ձևե-
րի պա րա գա յում: 

Ընդ ո րում, նկա տի ու նե նա լով, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի վկա յա-
կո չում ան ձի շա հե րի պաշտ պա նու թյան մի ջոց է, ու ս տի, նման պաշտ պա նու-
թյու նից օ գտ վե լու հայե ցո ղու թյու նը պետք է թողն վի պար տա պա նին, և այս կա-
նո նից ցա նա ցած շե ղում ան թույ լատ րե լի է՝ որ պես քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի 
սկզբունք նե րին հա կա սող: Այս տե սան կյու նից վե րա նայ ման կա րիք ու նեն « Նո-
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տա րի ա տի մա սին» օ րեն քի դրույթ նե րը՝ հայ ցային վա ղե մու թյան հար ցը բարձ-
րաց նե լու ի րա վա սու թյու նը պար տա պա նին վե րա պա հե լու տե սան կյու նից: 

Այս պի սով, հայ ցային վա ղե մու թյան նպա տակ նե րի ա պա հով ման տե սան կյու-
նից նպա տա կա հար մար ե նք հա մա րում ի րա վունք նե րի հար կա դիր պաշտ պա-
նու թյան յու րիս դիկ ցի ոն մյուս ձևե րի նկատ մամբ ևս տա րա ծել հայ ցային վա ղե-
մու թյան ժամ կետ: Ո ւս տի, ա ռա ջար կում ե նք « հայց» եզ րույ թի կա պակ ցու թյամբ 
հնա րա վոր շփո թու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով « հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ կետ» եզ րույ թը փո խա րի նել « վա ղե մու թյան ժամ կետ» եզ րույ թով: 

Բա ցի դրա նից, հաշ վի առ նե լով վա ղե մու թյան ժամ կե տը վե ճեր քն նող բո լոր 
մար մին նե րի կող մից կի րա ռե լու ի րա վա սու թյուն վե րա պա հե լու ան հրա ժեշ տու-
թյու նը, հարկ է փո փո խու թյուն ներ կա տա րել ՔՕ 335-րդ հոդ վա ծում. մաս նա վո-
րա պես շա րադ րել այն հետ ևյալ խմ բագ րու թյամբ՝

 Հոդ ված 335. Վա ղե մու թյու նը կի րա ռե լը
1. Ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան մա սին պա հանջն ի րա վա սու մար մի նը 

քննու թյան է ըն դու նում վա ղե մու թյան ժամ կե տը լրա նա լուց ան կախ:
2. Ի րա վա սու մար մի նը վա ղե մու թյու նը կի րա ռում է մի այն վի ճող կող մի դի-

մու մով:
 Վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լը, ո րի կի րառ ման մա սին օ րեն քով սահ ման-

ված կար գով դի մում է վի ճող կող մը, հիմք է ի րա վա սու մարմ ի կող մից պա հան-
ջը մեր ժե լու հա մար:

Annotation. The current article discusses the issue of applicability of limitation periods 
by bodies, other than courts, which are set up to hear disputes. The article reveals the shortcomings 
of the current regulations and the possible problems arising in connection with them. As a result 
the author proposes a regulation, that is more consistent with the essence and the purpose of the 
limitation periods, namely, it is proposed to grant the authority to apply the limitation periods to other 
jurisdictional bodies, in addition to the court, while maintaining the rule on the applicability of the 
limitation periods only at the request of the parties.

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос применимости сроков исковой 
давности помимо судов и другими органами, разрешающими споры. Выявлены недостатки 
действующих регулирований и возможные проблемы, возникающие в связи с ними. В результате 
проведенного исследования мы предлагаем регулирование, которое больше соответствует сути и 
целям института исковой давности, а именно предлагаем предоставить правомочие применения 
сроков исковой давности и другим юрисдикционным органам, кроме судебного, сохраняя при 
этом правило о применимости срока давности только по заявлению сторон.

 Բա նա լի բա ռեր – հայ ցային վա ղե մու թյան կի րա ռում, ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյուն, ար-
տա դա տա կան կարգ, ար բիտ րաժ, հաշ տա րար, նո տար:

Keywords: application of limitation periods, protection of rights, extrajudicial procedure, 
arbitration, mediator, notary.
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Ք. Գա բու զյան - Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ամ բի-
ո նի աս պի րանտ, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի խորհր դա կան, 
էլ. հաս ցե` gabuzyankristine@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 09.02.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 09.02.2021 թ., 
ե րաշ խա վոր վել է Ե ՊՀ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի պրո ֆե սոր, ի րավ. գիտ. դոկ տոր 
Վ. Ա վե տի սյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 17.03.2021 թ.:
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ԱՆ ԲԱ ՐԵ ԽԻՂՃ ՄՐ ՑԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 
ԴԵ ԼԻԿՏ ՆԵ ՐԻ, ՀԱ ԿԱՄՐ ՑԱԿ ՑԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ԵՎ ՄՏԱ ՎՈՐ 

ՍԵ ՓԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ 

THE CORRELATION OF UNFAIR COMPETITION TO TORTS, 
ANTITRUST LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

СООТНОШЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, АНТИКОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО И ПРАВА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ մինչ օ րս չկա մեկ մի աս նա կան մո տե-
ցում ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան տե ղի և դե րի վե րա բե րյալ։ Սա պայ մա նա վոր-
ված է այն հան գա ման քով, որ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան կան խար գե լու մը 
սեր տո րեն կապ ված է դե լիկ տային պար տա վո րու թյուն նե րի, մտա վոր սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քի, ի նչ պես նաև հա կամր ցակ ցային ի րա վուն քի հետ։ 

Կար ծիք կա, որ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան ի րա վուն քը եր բեք ամ բող ջա-
պես չի ա ռանձ նա ցել իր դե լիկ տային ժա ռան գու թյու նից։ Ա ՄՆ ի րա վուն քը մինչ 
օ րս մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը և ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյու նը դի-
տում է որ պես բիզ նես դե լիկ տի և ը նդ հա նուր դե լիկ տի մի մաս1: Սրա հետ մեկ տեղ 
եվ րո պա կան ի րա վուն քում լայ նո րեն քն նարկ վում է, որ այս եր կու ի նս տի տուտ-
նե րը տար բեր նպա տակ ներ են հե տապն դում։ Մաս նա վո րա պես` դե լիկտ նե րը 
կոչ ված են պաշտ պա նե լու բա ցար ձակ սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րը։ Ան բա րե խիղճ 
մր ցակ ցու թյան ի րա վուն քը նկա րագր վում է որ պես մի հա մա կարգ, ո րը շու կա յում 

1 Տե՛ս John Henry Wigmore, Select Cases on the Law of Torts-with Notes, and a Summary of Principle, vol. 
1 §§ 70 et seq. (1912):



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐ  2021  1-2 (259-260)

63

վար քագ ծի օբյեկ տիվ կա նոն ներն է սահ մա նում։ Ու չնա յած, որ այս մեկ նա բա նու-
թյու նը կա րող է օգ նել հան գե լու ռա ցի ո նալ և հա մար ժեք ար դյունք նե րի, դոկտ-
րի նալ մեկ նա բա նու թյան տե սան կյու նից այն հաս տա տուն չի ե ղել։ Դե լիկտ նե րը 
վե րա բե րում են սո վո րա բար ոչ մր ցակ ցային գոր ծու նե ու թյա նը և չեն հա մընկ նում 
ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան ի րա վուն քի հետ։ Կո մեր ցի ոն վար քի հետ կապ-
ված պատ կերն ա վե լի խճճ ված է. ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան կան խար գել ման 
նոր մե րը, հատ կա պես հո րի զո նա կան մա կար դա կում2 կա րող են նաև պաշտ պա-
նել սուբյեկ տիվ կամ ան հա տա կան ի րա վունք ներ։ Քն նարկ ման ա ռար կա է այն 
հար ցը, թե ա րդյոք մր ցա կի ցը շու կա յում իր դիր քի նկատ մամբ ու նի « սուբյեկ տիվ 
ի րա վունք ներ»։ Ի վեր ջո հնա րա վոր է ի րա վի ճակ, ե րբ թե՛ սուբյեկ տիվ ի րա վունք-
նե րի և թե՛ ար դար մր ցակ ցու թյան հար ցե րը պետք է քն նարկ վեն։ Եվ պետք է 
պար զել, թե ի նչ պես պետք է տար բե րա կել դե լիկ տային պար տա վո րու թյուն նե րը 
ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան ի նս տի տու տից։ Այս հար ցի պա տաս խա նը կա րե լի է 
գտ նել պրակ տիկ հա կա փաս տարկ նե րով։ Ա ռա ջինն այն է, որ այս եր կու ի նս տի-
տուտ նե րը տար բեր վում են հա տուց ման մի ջոց նե րով։ Ե թե դե լիկտ նե րի դեպ քում 
տրա մադր վում է գու մա րային հա տու ցում պատ ճառ ված վնա սի հա մար, ա պա 
ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան դեպ քում հիմ ա կա նում սահ մա նա փակ վում է ո րո-
շա կի գոր ծո ղու թյու նը ար գե լե լով։ Հետ ևա բար ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան կան-
խար գե լու մը ար գե լող է, սա կայն ոչ հա տու ցե լի։ Այ սինքն գե րա կա յում է կան խար-
գե լու մը և ոչ թե ռես տի տու ցի ան3: Սա կայն այս տե սա կե տը չի դի մա նում քննա-
դա տու թյա նը, քա նի որ դա տա կան ար գելք նե րը վեր ջին ժա մա նա կաշր ջա նում 
են ի հայտ ե կել պրակ տի կա յում։ Ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան կան խար գե լու մը, 
օ րի նակ` գեր մա նա կան դոկտ րի նա յում, մշ տա պես հիմ քում ու նե ցել է գու մա րային 
հա տու ցու մը որ պես պաշտ պա նու թյան մի ջոց։ Հետ ևա բար` ժա մա նա կա կից դե-
լիկ տային և ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան ի րա վուն քը` որ պես պաշտ պա նու թյուն, 
տրա մադ րում են ի նչ պես դա տա կան ար գելք ներ, այն պես էլ վնաս նե րի հա տու-
ցում։ Ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան վե ճե րով հայց վո րի ի րա կան վնաս նե րը շատ 
դժ վար է հաշ վար կել, ե թե ոչ ան հնա րին։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով ո րո շա կի գոր ծո-
ղու թյուն ներն ար գե լե լը գե րակշ ռում է այս գոր ծե րում, չնա յած չի բա ցառ վում նաև 
վնա սի հա տու ցու մը։ Ար գե լող գոր ծո ղու թյուն նե րի պրակ տիկ նշա նա կու թյունն այն 
է, որ դրա հա մար պա տաս խա նո ղի մեղ քի առ կա յու թյու նը չի պա հանջ վում, ի նչ-
պես վնա սի հա տուց ման դեպ քե րում4: Հետ ևա բար՝ այս տե սան կյու նից ևս տար-
բե րա կում այդ քան էլ հա մո զիչ ու փաս տարկ ված չէ։

 Հա ջորդ փաս տարկն այն է, որ այս եր կու ի նս տի տուտ նե րը տար բեր շա հեր 
են պաշտ պա նում։ Ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան կան խար գե լու մը կար գա վո րում 

2 Խոս քը մր ցա կից նե րի միջև հա րա բե րու թյանն է, ի սկ մր ցա կից-ս պա ռող հա րա բե րու թյուն ներն ու ղ-
ղա հա յաց մա կար դա կում են գտն վում։
3 Տե՛ս Tim W. Dornis, Trademark and Unfair Competition Conflicts, Historical-Comparative, Doctrinal and 
Economic Perspectives, 2017, էջ 297:
4 Տե՛ս Tim W. Dornis, Trademark and Unfair Competition Conflicts, Historical-Comparative, Doctrinal and 
Economic Perspectives, 2017, էջ 298:
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է շու կա յում վար քա գի ծը՝ սահ մա նե լով օբյեկ տիվ կա նոն ներ, այ սինքն` պաշտ-
պա նում է ոչ թե ան հա տա կան ի րա վունք ներ, այլ մր ցա կից նե րի, սպա ռող նե րի և 
հան րու թյան ի րա վունք նե րը որ պես մեկ ամ բող ջու թյուն։ Հա կա ռակ սրան դե լիկ-
տային ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ա ռար կան բա ցար ձակ ի րա վունք ներն ե ն5։ 
Սա կայն այս ա ռու մով պետք է նշել, որ ի րա վունք նե րը միշտ հա րա բե րա կան ե ն։ 
Դրա վառ օ րի նակն է հենց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը նյու թա կան օբյեկտ նե-
րի նկատ մամբ, քա նի որ սե փա կա նա տե րե րը թեև ու նեն սե փա կա նու թյան ի րա-
վունք, սա կայն այդ ի րա վուն քը ան սահ մա նա փակ չէ։ Սա ար տա ցոլ ված է Գեր մա-
նի այի քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քում, ո րը սահ մա նում է, որ ան ձը կա րող է իր 
գույ քի նկատ մամբ իր հայե ցո ղու թյամբ ի րա կա նաց նել ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն 
և բա ցա ռել ցան կա ցած մի ջամ տու թյուն՝ ա ռանց խախ տե լու այլ ան ձանց ի րա-
վունք նե րը։ Եվ սա վե րա բե րե լի է նաև ոչ նյու թա կան օբյեկտ նե րի նկատ մամբ։ 
Ա նձ նա կան ի րա վունք նե րի և ան ձնա կան համ բա վի պաշտ պա նու թյու նը դրա վառ 
օ րի նակն է։ Մր ցակ ցի կող մից համ բա վի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է 
ի նչ պես դե լիկ տային ի րա վուն քի, այն պես էլ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյու նը կան-
խար գե լող նոր մե րով։ Բայց այս ի րա վունք նե րը միշտ պետք է հա վա սա րակշ ռել 
այլ ի րա վունք նե րի՝ մաս նա վո րա պես խոս քի ա զա տու թյան հետ6։ Հետ ևա բար՝ 
բա ցար ձակ և հա րա բե րա կան ի րա վունք հա րա բե րակ ցու թյու նը ևս հիմք չէ դե-
լիկտ ներն ու ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյու նը տար բե րա կե լու հա մար։ 

Ա վե լի բարդ հարց է, թե ա րդյոք ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան կան խար գե-
լում ու ղղ ված է սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը։ Դա տա կան 
պրակ տի կան այս հար ցում մի ան շա նակ չէ, սա կայն տե սա կան գրա կա նու թյու-
նը չի ճա նա չում տու ժող-մր ցակ ցի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րը։ Մի այն ապ րան քի 
կրկ նօ րի նակ ման կամ ա ռևտ րային գաղտ նի քի գո ղու թյան դեպ քում է, որ քիչ թե 
շատ ճա նաչ վում է ան ձի սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը։ Այլ դեպ քե րի հա մար կոն սեն-
սուս գո յու թյուն չու նի։ Տե սա բան նե րից ո մանք ա ռա ջար կում են դի տար կել հա մա-
պա տաս խան կի րա ռե լի նոր մը. ե թե այն ու ղղ ված է պաշտ պա նե լու մի այն մր ցակ-
ցին, ա պա այս տեղ կա րող ե նք խո սել սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի մա սին։ Ե թե այս 
նոր մը ու ղղ ված է նաև պաշտ պա նե լու սպա ռող նե րին կամ հան րու թյա նը որ պես 
ամ բող ջու թյուն, ա պա սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի մա սին խոսք լի նել չի կա րող7։ 
Մինչ օ րս այս հար ցի շուրջ չկա մի աս նա կան մո տե ցում, ին չի ար դյուն քում ան բա-
րե խիղճ մր ցակ ցու թյան կան խար գել ման պաշտ պա նու թյան ա ռար կան ա նո րոշ է, 
ի նչն էլ հան գեց նում է տա րա կար ծու թյուն նե րի և տա րըմբռ նում ե րի։

 Սա կայն Շվեյ ցա րի այի օ րենսդ րու թյամբ կար ծես, թե փորձ է ար վել տալ այս 
հար ցի պա տաս խա նը։ Մաս նա վո րա պես՝ Շվեյ ցա րի այի 1911 թ. պար տա վո րու-
թյուն նե րի մա սին օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ մր ցակ ցի և նրա 

5 Տե՛ս Tim W. Dornis, Trademark and Unfair Competition Conflicts, Historical-Comparative, Doctrinal and 
Economic Perspectives, 2017, էջ 298:
6 Տե՛ս W. Page Keeton, Prosser and Keeton on the Law of Torts ch. 19 and ch. 24 (5th edn., 2004)։ 
7 Տե՛ս Tim W. Dornis, Trademark and Unfair Competition Conflicts, Historical-Comparative, Doctrinal and 
Economic Perspectives, 2017, էջ 306: 
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սպա ռող նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րը ի րենց բնույ թով գույ քային են, հետ ևա-
բար՝ ան պատ շաճ մի ջամ տու թյունն այս հա րա բե րու թյուն նե րին դիտ վում է որ պես 
դե լիկտ։ Այս տե ղից էլ ա ռա ջա ցել է այն գա ղա փա րը, որ ան բա րե խիղճ մր ցակ-
ցու թյան կան խար գել ման օբյեկ տը սուբյեկ տիվ ի րա վունք ներն ե ն։ Այ դու հան դերձ 
այս պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը հիմ ա վոր չեն, և տե սա բան նե րը սկ սե ցին հար ցի 
պա տաս խա նը փնտ րել քա ղա քա կա նու թյան մեջ, որ պես զի պար զեն, թե ի վեր ջո 
օ րեն քը ի նչ շահ է հե տապն դում։ 

Թերևս կոն սեն սուս կա այն հար ցում, որ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան ի րա-
վուն քը պաշտ պա նում է մր ցակ ցային հա րա բե րու թյուն նե րում հա վա սար վե-
րա բեր մուն քը (par conditio concurrentium)8: Սա չի տե ղա վոր վում դե լիկ տային 
ի րա վուն քի դոկտ րի նայի շր ջա նակ նե րում, քա նի որ վեր ջինս պաշտ պա նում է 
բա ցա ռա պես ի րա վա տի րո ջը։ Ե թե դելկ տային ի րա վուն քը ու ղղ ված է գույ քային 
ի րա վունք նե րին պատ ճառ ված վնա սի կան խար գել մա նը, ա պա ան բա րե խիղճ 
մրցակ ցու թյու նը ա պա հո վում է մր ցակ ցային հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյու-
նը։ Բա ցի դրա նից՝ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյուն ո րա կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
մր ցակ ցին պատ ճառ ված դի տա վո րյալ վնա սը9։

 Սա կայն այս ան հս տա կու թյու նը հան գեց նում է այս ի նս տի տուտ նե րի ոչ ճիշտ 
ըն կալ մա նը։ Ո ՛չ դե լիկ տային ի րա վուն քը, ո ՛չ էլ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան ի րա-
վուն քը չեն սահ մա նում ան ձի վար քագ ծի բա ցար ձակ սահ մա նա փա կում եր։ Եվ 
այս տեղ թերևս կար ևոր է պար զել հա րա բե րու թյուն նե րի մա կար դա կը՝ հո րի զո-
նա կան, թե ու ղ ղա հա յաց։ Հո րի զո նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի դեպ քում (մր ցա-
կից նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րը) սահ ման վում են նրանց ի րա վունք նե րի և 
պար տա կա նու թյուն նե րի սահ ման նե րը, և այս տեղ կի րա ռե լի է մաս նա վոր ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը, ի սկ ու ղ ղա հա յաց հա րա բե րու թյուն նե րում մաս-
նա վոր ի րա վունք ներ գո յու թյուն չու նեն10։ 

Այս ա ռու մով պետք է նշել, որ հս տակ սահ մա նա գիծ դե լիկ տային ի րա վուն քի և 
ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան հնա րա վոր չէ տալ, քա նի որ թե՛ դե լիկ տային ի րա-
վուն քը և թե՛ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան ի րա վուն քը (հո րի զո նա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի դեպ քում) պաշտ պա նում են մաս նա վոր ի րա վունք ներ։ 

Անդ րա դառ նա լով ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան և հա կամր ցակ ցային ի րա-
վունք նե րի փոխ հա րա բե րու թյա նը՝ պետք է նշել, որ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյու-
նը և հա կամր ցակ ցային ի րա վուն քը բնու թագր վել են որ պես փոխ կա պակց ված և 
փոխլ րաց նող։ Ա վե լին, ժա մա նա կա կից ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան ի րա վուն-
քը պաշտ պա նու թյուն չի տրա մադ րում բա ցա ռա պես մաս նա վոր ի րա վունք նե-
րին։ Փո խա րենն այն պա հան ջում է քա ղա քա կա նու թյան ը նդ լայ նում, որ պես զի 
պաշտ պան վեն հան րու թյան շա հե րը ան խա փան մր ցակ ցու թյան պայ ման նե րում։ 
Եվ նման պայ ման նե րում ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան ի րա վուն քը հա կամր ցակ-

8 Տե՛ս Tim W. Dornis, Trademark and Unfair Competition Conflicts, Historical-Comparative, Doctrinal and 
Economic Perspectives, 2017, էջ 313: 
9 Տե՛ս նույն տե ղում:
10 Տե՛ս նույն տե ղում։
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ցային ի րա վուն քի հետ մի ա սին դար ձել է շու կայի հա ղոր դակ ցու թյան և կար գա-
վոր ման ռե ժի մի մի մա սը11: 

Ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան կան խար գե լու մը կա րող է ու ղղ ված լի նել հա-
մընդ հա նուր շա հի պաշտ պա նու թյա նը՝ ա պա հո վե լով ա զատ և ան խա փան մր-
ցակ ցու թյուն, այ դու հան դերձ, կար ծում ե նք, որ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան 
կան խար գե լու մը չպետք է հե ռա նա իր սկզբ նա կան ա ռա քե լու թյու նից. այն պետք 
է ու ղղ ված լի նի նաև մաս նա վոր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը։ 

Թե՛ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյու նը և թե՛ հա կամր ցակ ցային ի րա վուն քը մեկ 
մի աս նա կան նպա տակ ու նեն՝ կան խար գե լել շու կա յա կան մր ցակ ցու թյան նկատ-
մամբ որ ևէ ո տնձ գու թյուն։ Ժա մա նա կա կից ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան դոկտ-
րի նը նշում է, որ շու կայի ան խա փան գոր ծար կու մը ան խզե լի ո րեն կապ ված է 
մր ցակ ցի և սպա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հետ։ Ե թե հա կամր-
ցակ ցային ի րա վուն քի հիմ ա կան շեշ տը մր ցակ ցու թյան որ պես մակ րո կա ռուց-
ված քի կար գա վո րում է, ա պա ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան ի րա վուն քի և ապ-
րան քային նշան նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը են թադ րում է միկ րո հե ռան կա րային 
մո տե ցում. այն պետք է կենտ րո նա նա շու կայի ան հատ-մաս նա կից նե րի և շու կա-
յում նրանց կող մից կա տար վող գոր ծարք նե րի վրա12։ 

Ե թե սկզբ նա պես շեշ տը մի այն շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մի մաս-
նակ ցի (մր ցակ ցի) վրա էր, ո րի ի րա վուն քը խախտ վում էր, ա պա ներ կա յում այն 
նե րա ռում է և՛ շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մյուս մաս նա կից նե րին, և՛ սպա-
ռող նե րին։ 

Ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան և հա կամր ցակ ցային ի րա վուն քի դոկտ րին նե-
րում առ կա մի աս նու թյուն նե րի ար դյուն քում այս եր կու ո լորտ նե րը շատ հա ճախ 
ան տե ղի զու գորդ վում ե ն։ Եր կար ժա մա նակ Ա ՄՆ տե սու թյան մեջ այս եր կու 
ո լորտ նե րը նույն քա ղա քա կա նու թյունն ու նե ին։ Փո խա րե նը Եվ րո պա յում ա վե-
լի հս տակ ե ղան փո փո խու թյուն նե րը։ Մաս նա վո րա պես՝ նախ կի նում հա կամր-
ցակ ցային ի րա վունքն ու ղղ ված էր ա պա հո վե լու մր ցակ ցու թյան ա զա տու թյու նը՝ 
կան խար գե լե լով շու կա յա կան խո չըն դոտ նե րը և տն տե սա կան իշ խա նու թյան չա-
րա շա հում ե րը։ Ի սկ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան կան խար գե լու մը ու ղղ ված էր 
սահ մա նե լու և պահ պա նե լու մր ցակ ցու թյան ար դա րու թյու նը կամ բա րեխղ ճու-
թյու նը։ Այն կոչ ված էր պաշտ պա նե լու մի այն փոքր խախ տում ե րը, ո րոնք չէին 
կա րող դիտ վել որ պես հա կամր ցակ ցային ի րա վուն քի խախ տում եր13: Բայց ներ-
կա յում պատ կերն այլ է։ Մակ րո տե սան կյու նից այս եր կու ո լորտ նե րը դիտ վում են 
որ պես շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման հա մա կարգ։ Միևնույն 
ժա մա նակ հա կամր ցակ ցային ի րա վունքն աս տի ճա նա բար ու ղղ վում է մաս-

11 Տե՛ս Tim W. Dornis, Trademark and Unfair Competition Conflicts, Historical-Comparative, Doctrinal and 
Economic Perspectives, 2017, էջ 221:   
12 Տե՛ս Tim W. Dornis, Trademark and Unfair Competition Conflicts, Historical-Comparative, Doctrinal and 
Economic Perspectives, 2017, էջ 276:
13 Տե՛ս Tim W. Dornis, Trademark and Unfair Competition Conflicts, Historical-Comparative, Doctrinal and 
Economic Perspectives, 2017, էջ 315: 
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նա վոր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը14։ Ան գամ Ար դա րա դա տու թյան եվ-
րո պա կան դա տա րա նը քա ղա քա ցի աի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ 
է տրա մադ րում հա կամր ցակ ցային խախ տում ե րի դեպ քում15։ Ա վե լին՝ 2014 թ. 
Եվ րո մի ու թյան կող մից ըն դուն վել է դի րեկ տիվ, ո րը կար գա վո րում է վնա սի հա-
տուց ման պա հան ջի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը մր ցակ ցային ի րա վուն-
քի խախ տում ե րի դեպ քում16։ Այ դու հան դերձ չնա յած այս նմա նու թյուն նե րին և 
հա մընկ նում ե րին՝ մի բան պարզ է. հա կամր ցակ ցային ի րա վուն քը շու կա յում 
տե ղե կատ վու թյան ա պա հով ման խն դիր իր ա ռջև չու նի, մինչ դեռ ան բա րե խիղճ 
մր ցակ ցու թյան կան խար գե լու մը իր քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում ու նի շու կայի 
վե րա բե րյալ ճիշտ տե ղե կատ վու թյան հա ղոր դու մը սպա ռող նե րին, այ սինքն` 
նրանց ո րոշ ման կա յաց ման նե րազ դու մը, ին չը դուրս է հա կամր ցակ ցային 
ի րա վուն քի ո լոր տից։

 Զու գա հեռ ներ ան ցկաց նե լով ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան և մտա վոր սե փա-
կա նու թյան կար գա վո րում ե րի միջև` տե սա կետ կա, որ դրանք հիմ ա կա նում 
հա մընկ նում ե ն17: 

Օ րի նակ` Նի դեր լանդ նե րում մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի շատ 
գոր ծե րում, մաս նա վո րա պես` հե ղի նա կային ի րա վունք նե րի կամ ապ րան քային 
նշան նե րի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րով, ան բա-
րե խիղճ մր ցակ ցու թյու նը օգ տա գործ վում է որ պես այ լընտ րանք։ Այս դեպ քե րում 
ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան դեմ պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը օգ տա գոր ծե լը 
հատ կա պես նպա տա կա հար մար է, ե րբ օ րի նակ՝ լրա ցել է ար տո նագ րային ի րա-
վուն քի ժամ կե տը կամ ապ րան քային նշա նը գրանց ված չէ։ Այս տե սան կյու նից 
ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան ի րա վուն քը կա տա րում է « վեր ջին հանգր վա նի» 
դերը18։

 Բել գի ա յում ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան և մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա-
վունք նե րի հետ հա րա բե րակ ցու թյու նը բա վա կա նին բարդ է։ Չնա յած այն հան-
գա ման քին, որ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան օ րեն քը բա ցա ռում է այն պի սի գոր-
ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք ար դեն ի սկ պաշտ պան վում են մտա վոր սե փա կա նու թյան 
ի րա վունք նե րով, այ դու հան դերձ շատ գոր ծո ղու թյուն ներ հա մընկ նում են ապ-
րան քային նշա նի խախ տում ե րի հետ (օ րի նակ` այն պի սի գոր ծո ղու թյուն, ո րն 
ու ղղված է ան հիմ ա ռա վե լու թյուն ձեռք բե րել` օգ տա գոր ծե լով մր ցակ ցի ապ րան-
քային նշա նը և համ բա վը և շփո թու թյուն ա ռա ջաց նե լը)19։ 

14 Տե՛ս Tim W. Dornis, Trademark and Unfair Competition Conflicts, Historical-Comparative, Doctrinal and 
Economic Perspectives, 2017, էջ 313: 
15 Տե՛ս Courage and Crehan, C-453/99, para. 25 (20 Septembe8 2001), Manfredi, C-295/04 to 298/04, 
para. 58 (13 July 2006):  
16 Տե՛ս Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on 
certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law 
provisions of the Member States and of the European Union:  
17 Rogier W.de Very, Towards a European Unfair Competition Law A clash between legal families, էջ 12։
18 Տե՛ս Rogier W.de Very, նշ ված աշ խա տու թյու նը, է ջեր 151-160:
19 Տե՛ս Reto M.Hilty, Frauke Henning-Bodewig, նշ ված աշ խա տու թյու նը, 146-148:
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Ի տա լի ա յում ևս մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի և ան բա րե խիղճ մրցակ-
ցու թյան ի րա վուն քի տար բե րա կու մը բա վա կա նին բարդ է, քա նի որ եր կուսն էլ 
նպա տակ ու նեն կար գա վո րել մր ցակ ցու թյու նը։ Այս տեղ ևս ան բա րե խիղճ մր ցակ-
ցու թյան դեմ պաշտ պա նու թյու նը հա վե լում է բա ցա ռիկ ի րա վունք նե րին20:

Ս կան դի նա վյան ե րկր նե րում քա ղա քա կա նու թյունն այն պի սին է, որ ան բա-
րե խիղճ մր ցակ ցու թյան դեմ պաշտ պա նու թյու նը չպետք է ը նդ լայ նի մտա վոր 
սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րը կամ դրանց պաշտ պա նու թյան ժամ կետ նե րը։ 
Միև նույն ժա մա նակ, ըն դու նե լի է, որ ո րո շա կի հան գա մանք նե րում, ե րբ մտա-
վոր գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րը (կամ հա ջող ներդ րու մը), ո րոնք չեն պաշտ-
պան վում մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րով (օ րի նակ չեն հաղ թա հա րում 
պաշտ պա նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ չա փա նիշ նե րը կամ պաշտ պա նու թյան 
ժամ կե տը լրա ցել է), ո րո շա կի դեպ քե րում կա րող են պաշտ պան վել այն պի սի ան-
բա րե խիղճ օգ տա գոր ծու մից, ո րոնք, օ րի նակ, կա րող են հան գեց նել վար կար ժե քի 
յու րաց մա նը կամ կա րող են ապ րան քի կո մեր ցի ոն ծագ ման վե րա բե րյալ շփո թու-
թյան վտանգ ա ռա ջաց նել21։

 Գեր մա նա կան օ րենսդ րու թյամբ ևս հս տակ սահ մա նա գիծ չկա ան բա րե խիղճ 
մր ցակ ցու թյան և մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի միջև և շատ դեպ քե րում 
այն ա ռա ջար կում է նույն պաշտ պա նու թյու նը, ի նչ մտա վոր սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը այն տար բե րու թյամբ, որ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան դեպ քում չկան 
այն պի սի տն տե սա կան կամ սո ցի ա լա կան հիմ քեր, ի նչ պի սին առ կա են մտա վոր 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դեպ քում22։ 

Մ տա վոր սե փա կա նու թյան հետ հա րա բե րակ ցու թյու նը ակ տու ալ է դառ նում, 
ե րբ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան գոր ծո ղու թյու նը, օ րի նակ` ըն դօ րի նա կու մը, 
հա մար վի ի րա վա խախ տում նաև մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով։ Ե թե 
մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի խախ տում ար ձա նագր վի և մի ա ժա մա-
նակ հայց ներ կա յաց վի ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյու նով, խն դի րը հեշ տու թյամբ 
կլուծ վի, քա նի որ մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րով սանկ ցի ա նե րը շատ 
խիստ են, հետ ևա բար ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյու նով հայ ցը ըն թացք չի ստա-
նա գոր ծառ նա կան տե սան կյու նից։ Խն դիրն ա ռա ջա նում է այն դեպ քում, ե րբ, 
օ րի նակ, մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րով հայ ցը մերժ վի (օ րի նակ, 
ե թե պաշտ պա նու թյան տրա մադր ման ժամ կե տը լրա ցել է կամ չկա ի րա վա խախ-
տում), ո րով հետև չի հա մա պա տաս խա նում ի րա վա խախտ ման պայ ման նե րին։ 
Այս ա ռու մով մի աս նա կան մո տե ցում չկա և տար բեր հե ղի նակ ներ տար բեր մո-
տե ցում եր են ա ռաջ քա շում։ Ա մե նա խիստ տե սա կե տը, թերևս, հան գում է նրան, 
որ մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րը գե րա կա են և նշա նա կում է, որ 
պաշտ պա նու թյուն չպետք է տր վի ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյու նը կան խար գե լող 
նոր մե րով, ե թե մտա վոր սե փա կա նու թյան պաշտ պա նու թյան ժամ կե տը լրա ցել 

20 Reto M.Hilty, Frauke Henning-Bodewig, “Law Against Unfair Competition Towards a New Paradigm in 
Europe?”, էջեր 153-156: 
21 Տե՛ս Reto M. Hilty, Frauke Henning-Bodewig, նշ ված աշ խա տու թյու նը, է ջեր 160-181:
22 Տե՛ս Reto M. Hilty, Frauke Henning-Bodewig, նշ ված աշ խա տու թյու նը, է ջեր 146-170:
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է։ Հա կա ռակ տե սա կե տը հան գում է նրան, որ եր կու ո լորտ ներն էլ պետք է դի-
տար կել որ պես հա վա սար և մի մյան ցից ան կախ։ Մի ջան կյալ տե սա կետն էլ այն է, 
որ ե րբ որ ևի ցե օբյեկտ այլևս չի պաշտ պան վում մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա-
վունք նե րով, յու րա քան չյուր կոնկ րետ գոր ծով պետք է հաս կա նալ, թե ա րդյոք, 
օ րի նակ, ըն դօ րի նա կու մը հա մընկ նում է մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե-
րով պաշտ պան վող տար րե րի հետ։ Ե թե այո, ա պա նա խա պատ վու թյու նը պետք է 
տր վի մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րին23։ Այ նու ա մե նայ նիվ, չնա յած այս 
ը նդ հա նուր նպա տակ նե րին, շու կա յում խա ղի կա նոն նե րի պահ պա նու մը չի կա-
րող ա պա հով վել մի այն մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան 
մի ջո ցով: Ան բա րե խիղճ հա մար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի լայն շր ջա նակ, ի նչ պի սիք 
են մո լո րեց նող գո վազ դը կամ ա ռևտ րային գաղտ նիք նե րի պահ պան ման խախ-
տու մը, սո վո րա բար չեն պաշտ պան վում մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով: 
Սա կայն պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ի տար բե րու թյուն ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու-
թյան՝ մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի սահ ման նե րը հս տակ ե ն։ Եվ այն 
ե րկր նե րում, որ տեղ այս օ րենսդ րու թյուն ներն ա վե լի հս տակ են և ա վե լի ման րա-
մասն են կար գա վո րում հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, դժ վար է հս տա-
կեց նել ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան տե ղը և այն հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք 
պետք է կար գա վոր վեն ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան նոր մե րով։ 

Եվ այս տեղ կանգ նում ե նք դի լե մայի ա ռջև. ե թե կոնկ րետ վար քա գիծ ար դեն 
ի սկ կար գա վոր վում կամ ար գել վում է այլ օ րենք նե րով, ա պա ի ՞նչ ան հրա ժեշ տու-
թյուն կա նա խա տե սել ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյու նը կան խար գե լող նոր մեր, և 
ի ՞նչ չա փա նիշ նե րով պետք է ո րո շել այս կամ այն վար քա գի ծը բա րե խիղճ է, թե ո չ։ 
Մեկ այլ խն դիր է հաս կա նալ, թե ի նչ պաշտ պա նու թյուն պետք է տր վի ան բա րե-
խիղճ մր ցակ ցու թյու նը կան խար գե լող նոր մե րով, ե թե բա ցա կա յում է հա մա պա-
տաս խան կար գա վո րու մը մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քում։ Հետ ևա բար 
հար ցը այն է, թե ո րն է լի նե լու այդ հա տուկ (sui generis) պաշտ պա նու թյու նը24։ 
Ա նդ րա դառ նանք գեր մա նա կան դա տա կան պրակ տի կային. 

Դա տա կան գոր ծը վե րա բե րում է հայտ նի « Լե գո» ա ղյուս նե րին, ո րոնք ըն դօ-
րի նակ վել և վա ճառ վել է ին մր ցակ ցի կող մից այլ ապ րան քային նշա նի ներ քո։ 
Հաշ վի առ նե լով, որ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում « Լե գոյի» ապ րան քային նշան-
նե րի հայ տը դեռևս վի ճարկ վում էր Ար տո նագ րային գրա սե նյա կում, « Լե գոն» 
ո րո շեց պաշտ պա նու թյուն հայ ցել ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյու նից։ 1992 և 1964 
թվա կան նե րին Դաշ նային գե րա գույն դա տա րա նը բա վա րա րել էր ան բա րե խիղճ 
մր ցակ ցու թյան դեմ պաշտ պա նու թյու նը` մեկ նա բա նե լով, որ թեև ըն դօ րի նա կու-
մը որ պես այդ պի սին ար գել ված չէ, գոր ծի փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ առ կա 
են ան բա րեխղ ճու թյան հա վե լյալ տար րեր, քա նի որ ըն դօ րի նա կող նե րը, փաս տո-
րեն, փոր ձել են մտ նել այն շու կա, որ տեղ ի րենք որ ևի ցե ներդ րում չեն ա րել։  Սա-

23 Տե՛ս Nari Lee, Guido Westkamp, Annette Kur, Ansgar Ohly, Intellectual Property, Unfair Competition and 
Publicity: Convergences and Developments, 2014, էջեր 11-15:
24 Տե՛ս Nari Lee, Guido Westkamp, Annette Kur, Ansgar Ohly, Intellectual Property, Unfair Competition and 
Publicity: Convergences and Developments, 2014, է¬ջեր 11-15: 
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կայն այս ան գամ դա տա րանն այն դիր քո րո շում էր հայտ նել, որ թեև ան բա րե-
խիղճ մր ցակ ցու թյան դեմ պաշտ պա նու թյու նը ժա մա նա կային սահ մա նա փա կում 
չու նի, այ դու հան դերձ տրա մա բա նա կան չէ 45 տա րի բա ցա ռիկ ի րա վունք նե րից 
օ գտվե լուց հե տո հա վե լյալ պաշտ պա նու թյուն տալ Լե գոյին` նա մա նա վանդ, որ 
մր ցա կի ցը հս տակ նշել էր, որ իր ա ղյուս նե րը Լե գոյի ա ղյուս նե րից տար բեր վում 
ե ն25։ Բա ցի այդ դա տա րա նը ե կել էր այն եզ րա հանգ ման, որ քա նի որ ա ղյուս նե րը 
տար բեր վող է ին, հետ ևա բար ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյուն առ կա չէ։ Ի նչ վե րա-
բե րում է Լե գոյի ապ րան քային նշա նի գրանց մա նը, ա պա Ար դա րա դա տու թյան 
եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել է, որ մեր ժու մը ի րա վա չափ է ե ղել այն հիմ քով, որ 
խնդ րարկ վող ա ղյու սը ի րե նից ներ կա յաց նում է տեխ նի կա կան լու ծում և հետ ևա-
բար չի կա րող գրանց վել որ պես ապ րան քային նշան26։ 

Ինչ պես տես նում ե նք դա տա րա նը, չնա յած, որ իր նախ կին ո րո շում ե րով 
պաշտ պա նու թյուն էր տրա մադ րել ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան դեմ, այ դու հան-
դերձ վե րոգ րյալ ո րոշ մամբ, կա րե լի է ա սել, որ այլ դիր քո րո շում էր ստանձ նել։ 
Այս տեղ կար ծում ե նք, որ դա տա րա նը քն նար կե լով « Լե գոյի» ի րա վա տի րոջ շա-
հը մի կող մից, և շու կա նոր տն տես վա րող սուբյեկտ նե րին մուտք գոր ծե լը խթա-
նե լը, ար դա րա ցի ո րեն նա խա պատ վու թյու նը տվել է ե րկ րոր դին։ Սա ա մեն ևին էլ 
չի նշա նա կում, որ միշտ պետք է նա խա պատ վու թյու նը տալ նոր տն տես վա րող 
սուբյեկտ նե րի մուտ քը խթա նե լուն, սա կայն այս դեպ քում պետք է հաշ վի առ նել, 
որ « Լե գոն» 45 տա րի օ գտ վել է ա ղյուս նե րի նկատ մամբ ար տո նագ րային ի րա-
վուն քից և այդ ժամ կե տային սահ մա նա փակ ման ի մաս տը կա յա նում է նրա նում, 
որ պես զի ար տո նագ րային ի րա վուն քով պաշտ պան վող գյու տը կամ օգ տա կար 
մո դե լը կա րո ղա նան այլ տն տես վա րող նե րը ևս օգ տա գոր ծել, ի սկ ան բա րե խիղճ 
մր ցակ ցու թյու նը կար ծես թե դար ձել էր գոր ծիք` մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա-
վունք նե րի ժամ կետ նե րը ար հես տա կա նո րեն եր կա րաց նե լու հա մար։

 Կար ծում ե նք՝ ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյու նը կան խար գե լող օ րենսդ րու թյու-
նը ան հրա ժեշտ է, որ պես զի կա´մ լրաց նի ար դյու նա բե րա կան սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը, կա´մ տրա մադ րի այն պի սի պաշտ պա նու թյուն, որ ոչ մի այլ օ րենք 
չի կա րող ա պա հո վել` միև նույն ժա մա նակ չդառ նա լով մե նաշ նոր հային գոր ծիք: 
Այս գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց նե լու հա մար ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյու նը կան-
խար գե լող օ րենսդ րու թյու նը պետք է լի նի ճկուն, և չպա հան ջի որ ևէ ձևա կան պա-
հանջ նե րի պահ պա նում (օ րի նակ՝ գրան ցում)։ Մաս նա վո րա պես, ան բա րե խիղճ 
մր ցակ ցու թյու նը կան խար գե լող օ րեն քը պետք է հաշ վի առ նի, որ շու կա յում խա ղի 
կա նոն նե րը կա րող են փոխ վել, այ սինքն ան բա րե խիղճ գոր ծո ղու թյուն նե րի ցան-
կը սպա ռիչ չպետք է լի նի, բայց նման ճկու նու թյու նը չպետք է հան գեց նի ան կան-
խա տե սե լի ու թյան։ 

Ի հար կե, ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյու նը կան խար գե լող օ րեն քը եր բեք չի կա-
րող լի նել հս տակ և կոնկ րետ, ի նչ պի սին օ րի նակ ար տո նագ րե րի մա սին օ րենքն 

25 Տե՛ս Toshiko Takenaka, Patent Law and Theory, A handbook of Contemporary Research, էջ 495։ 
26 Տե՛ս Rogier W.de Very, նշ ված աշ խա տու թյու նը, էջ 178:
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է կամ ապ րան քային նշան նե րի մա սին օ րեն քը: Ը նդ ո րում` Փա րի զյան կոն-
վեն ցիայի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նը ևս ցույց է տա լիս, որ ան բա րե խիղճ 
մրցակ ցու թյու նը մի ջազ գային այս փաս տաթղ թով կար գա վոր վող հա րա բե րու-
թյուն նե րի մեջ ա ռաջ նա հեր թու թյուն չու նի, ին չի ար դյուն քում կա րող ե նք այն դի-
տար կել որ պես մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րին հա վե լում։ Սա կայն, 
ի նչ պես մի ջազ գային փոր ձը ցույց տվեց, այս հար ցում էլ ևս չկա մի աս նա կան 
մո տե ցում, քա նի որ օ րենսդ րու թյամբ հս տակ սահ մա նա գիծ գո յու թյուն չու նի ան-
բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյան ու մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի միջև և հնա-
րա վոր է, որ ան բա րե խիղճ վար քագ ծի դեմ պաշտ պա նու թյու նը ի րա կա նաց վի 
մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով27:

Annotation: The current article discusses the correlation of unfair competition to torts, antitrust 
law and intellectual property law. The aim of the article is to disclose the place and the purpose of 
unfair competition law in a legal system. The article reveals the role of unfair competition in different 
countries and the place of unfair competition in  torts, intellectual property law and antitrust law. The 
author suggests that unfair competition law should serve as a “last resort” and should be aimed to 
protecting the rights and interests that are not covered by torts, intellectual property, antitrust law.

Аннотация. В данной статье рассматривается взаимосвязь недобросовестной конкурен-
ции с правонарушениями, антимонопольного законодательства и законодательства об интеллек-
туальной собственности. Цель статьи – раскрыть место и цель закона о недобросовестной 
конкуренции в правовой системе. В статье раскрывается роль недобросовестной конкуренции 
в разных странах и место недобросовестной конкуренции в деликтах, в законодательстве 
об интеллектуальной собственности и в антимонопольном законодательстве. По результатам 
исследования, мы предполагаем, что закон о недобросовестной конкуренции должен служить 
«крайней мерой» и должен быть направлен на защиту прав и интересов, которые не охватываются 
правонарушениями, законодательством об интеллектуальной собственности, антимонопольным 
законодательством.

 Բա նա լի բա ռեր - ան բա րե խիղճ մր ցակ ցու թյուն, դե լիկտ ներ, մտա վոր սե փա կա նու թյան 
ի րա վունք, հա կամր ցա կային ի րա վունք, սպա ռող, մաս նա վոր ի րա վունք ներ։ 

Keywords: unfair competition, torts, intellectual property law, antitrust law, consumer, private 
rights. 

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, деликты, право интеллектуальной 
собственности, антимонопольное право, права потребителей, частные права.

 Ն. Ա վա գյան - Ե ՊՀ քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի աս պի րանտ, ՀՀ կա դաստ րի 
կո մի տե ի ղե կա վա րի տե ղա կալ, էլ. հաս ցե՝ narine.avagian@gmail.com:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 21.02.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 21.02.2021 թ., ե րաշ-
խա վոր վել է ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ Գ. Բեք մե զյա նի կող մից, 
ըն դուն վել է տպագ րու թյան 17.03.2021 թ.:

27 Տե՛ս Rogier W.de Very, նշ ված աշ խա տու թյու նը, է ջեր 142-146:
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 ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԻ ՄԵԿ ՆԱ ԲԱՆ ՄԱՆ «CONTRA PROFERENTEM» 
ԿԱ ՆՈ ՆԻ ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՆ ԴԱՇՏՆ ՈՒ ՍԱՀ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ

SCOPE AND LIMITS OF THE RULE OF "CONTRA PROFERENTEM" 
FOR INTERPRETATION OF CONTRACT

ОБЛАСТЬ И ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛА 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДОГОВОРА «CONTRA PROFERENTEM»

«Contra proferentem» կա նո նի կի րառ ման դաշտն ու սահ ման նե րը վեր լու ծե լու 
հա մար նախ ան հրա ժեշտ է հս տա կեց նել, թե ա րդյո՞ք այս կա նոնն ի րե նից ներ կա-
յաց նում է մեկ նա բա նում դրա դա սա կան ի մաս տով, թե՞ ոչ: Այս հար ցի շուրջ մո տե-
ցում նե րը տար բեր են: Ի նչ պես նշում է Ա. Կոր բի նը, կա նոնն ի րա կա նում մեկ նա-
բա նում չէ, ո րով հետև դրա կի րա ռու մը նպա տակ չի հե տապն դում բա ցա հայ տե լու 
այն ի մաս տը, ո րը կող մե րը տվել են բա ռե րին, կամ այն ի մաս տը, ո րը բա նա կան 
ան ձը կու նե նար այդ ի րա վի ճա կում: Սա ա ռա վե լա պես քա ղա քա կա նու թյան կա-
նոն է: Այն ու ղ ղոր դում է դա տա րան նե րին ը նտ րել եր կու և ա վե լի հնա րա վոր բա-
նա կան ի մաստ նե րի միջև ի րենց ի րա վա կան մտա ծո ղու թյան հիմ քով1:

Ն ման տե սա կե տի հա մար հիմ ա վո րում է հան դի սա նում այն, թե ին չու է այս 
կա նո նը դի տարկ վում որ պես մեկ նա բան ման վեր ջին մի ջոց (last resort), այ սինքն՝ 
կի րառ վում է այն ժա մա նակ, ե րբ մեկ նա բան ման մյուս բո լոր կա նոն նե րը, նե րա-
ռյալ ար տա քին աղ բյուր նե րը, ձա խող վում ե ն2: Այս տե սան կյու նից կա նո նը մեկ-
նա բան ման չէ, ո րով հետև այն կի րառ վում է այն ժա մա նակ, ե րբ հնա րա վոր չէ 

1 Տե՛ս CORBIN ON CONTRACTS § 24.27, at 306 (Joseph M. Perillo ed., rev. ed. 1998) (emphasis added):
2 Ոչ բո լորն են հա վա տում, որ կա նո նը պետք է սահ մա նա փակ կի րա ռում ու նե նա որ պես վեր ջին աղ-
բյուր: Ո րոշ դա տա վոր ներ փաս տում են, որ ե րբ պայ մա նա գի րը հան դի սա նում է մի կող մի նա խա գիծ, 
որ տեղ բա ցա կա յում են ե րկ կող մա նի բա նակ ցու թյուն նե րը (bilateral negotiations), Contra proferentem 
կա նո նը պետք է կի րառ վի ոչ թե որ պես վեր ջին աղ բյուր, այլ հա սա րակ կա նոն տե՛ս Klapp, 663 N.W.2d 
at 460 (Weaver, J., concurring):
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հաս տա տել տա ռա ցի նշա նա կու թյու նը և կող մե րի ը նդ հա նուր մտադ րու թյու նը: 
Ե թե ժա մա նա կա կից մեկ նա բան ման նպա տակն է բա ցա հայ տել կող մե րի 

ի րա կան մտադ րու թյու նը, ա պա «Contra proferentem» մեկ նա բան ման կա նոն չէ: 
Ի նչ պես նշում է Ա. Կոր բի նը, այս կա նո նի հիմ ա կան նպա տակն է սպա ռող նե րի 
շա հե րի պաշտ պա նու թյունն է, այլ ոչ թե սպա ռող նե րի «Ex Ante» մտադ րու թյան 
բա ցա հայ տու մը3: 

Անգ լոա մե րի կյան ի րա վուն քի հա մա կար գի ե րկր նե րում, հատ կա պես դա տա-
կան պրակ տի կա յում այս կա նո նը ըն դուն ված է ան վա նել «tiebraker»4: Ո րոշ դա-
տա կան ակ տե րում կա նո նը դա սա կարգ վում է որ պես ե րկ րոր դա կան մեկ նա բան-
ման տե սակ5:

 Մյուս մո տեց ման հա մա ձայն՝ պրակ տի կա յում ար բիտ րա ժային տրի բու նալ ներն 
այս կա նո նը դի տար կում են որ պես ի րա վուն քի ը նդ հա նուր կա նոն, ո րը գո յու թյուն 
ու նի ան կախ ազ գային ի րա վա կար գե րի կի րա ռու թյու նից: Ար բիտր նե րը, ո րոնք 
մեկ նա բա նում են պայ մա նա գի րը վե ճը լու ծե լու հա մար, սկզ բուն քո րեն, դրույթ-
նե րը պետք է մեկ նա բան վեն «Contra proferentem»՝ ը նդ դեմ այն կող մի, ո րն այն 
ա ռա ջար կել է6: Մինչ շատ տրի բու նալ ներ վե րա բեր վում են «Contra proferentem»-
ին որ պես մեկ նա բան ման ը նդ հա նուր կա նոն, մյուս նե րը ըն դու նում են այն որ պես 
պայ մա նագ րե րի ո լոր տում կի րա ռե լի ի րա վա կան կա նոն7: Ո րոշ մո տե ցում նե րի 
շր ջա նա կում, նույ նիսկ կա նո նի դե րը գե րագ նա հատ վում է: Ա ռևտ րի մի ջազ գային 
պա լա տի (International Chamber of Commerce) կող մից քն նած գոր ծե րից մե կով 
ար բիտ րը գտավ, որ այն ը նդ հա նուր կա նոն է, ո րը կի րառ վում է որ պես հա մընդ-
հա նուր ի րա վա կան կա նոն8: 

Հա կա ռակ ա վան դա կան ձևա վոր ված մո տե ցում նե րին, այս կա նո նի շուրջ 
ձևա վոր վել է այս պես կոչ ված ա զա տա կան մո տե ցում («liberal approach»)՝ դի-
տար կե լով կա նո նը որ պես հա մընդ հա նուր կի րա ռե լի՝ ա ռանց որ ևէ նա խա պայ-
ման նե րի: Ի նչ պես նկա տում է պրո ֆե սոր Ս. Վո գե նաո ւե րը, ազ գային օ րենք-

3 Տե՛ս CORBIN, նշվ. ա շխ. § 24.27, at 306:
4 Պետք չէ այս տեր մի նը հաս կա նալ բա ռի ո ւղ ղա կի ի մաս տով, քան զի այն ի րա վա բա նին ո չինչ չի 
տա: Այս տեր մի նը լայ նո րեն կի րառ վում է մեծ թե նի սում և նշա նա կում է վերջ նա կան փուլ, ո րը հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս ձևա վո րել հաղ թո ղին ոչ-ո քի հաշ վի պա րա գա յում: Փո խա ռե լով այս տեր մի նը 
թե նի սից, ա մե րի կյան դա տա վոր նե րը փոր ձել են ը նդ գծել, որ կա նո նը, ը ստ է ու թյան, ցան կա նում է 
մի այն լու ծել հար ցը: Դա տա կան պրակ տի կա յում այս ի մաս տով տեր մի նի օգ տա գոր ծու մը, տե՛ս Moore 
v. Lomas Mortg. USA, 796 F. Supp. 300, 305 (N.D. Ill. 1992); Hurd v. Ill. Bell Tel. Co., 136 F. Supp. 125, 
134 (N.D. Ill. 1955), aff’d, 234 F.2d 942 (7th Cir. 1956); Kaiser Aluminum Corp. v. Matheson, 681 A.2d 392, 
398–99 (Del. 1996); Petersen v. Magna Corp., 773 N.W.2d 564, 570 (Mich. 2009); cf. RESTATEMENT 
(SECOND) OF CONTRACTS § 206 Reporter’s Note cmt. a (1981)։ 
5 Տե՛ս Cline v. Rose, 645 N.E.2d 806, 809 (Ohio Ct. App. 1994); Malcuit v. Equity Oil & Gas Funds, Inc., 
610 N.E.2d 1044, 1046–47 (Ohio Ct. App. 1992); Raphael v. Flage, No. 89CA004539, 1989 WL 109122 
(Ohio Ct. App. Sept. 20, 1989))։
6 Տե՛ս Julian Lew, Loukas A. Mistelis, and Stefan M. Kröll, Comparative International Commercial Arbitration 
(Kluwer Law International, 2003), Chapter 18, է ջեր 8-85։
7 Տե՛ս First Travel Corporation v The Government of the Islamic Republic of Iran, Iran National Airlines 
Corporation, Award, IUSCT Case No. 34, (1987) XII Yearbook Commercial Arbitration 257, 259։ 
8 Տե՛ս ICC Award No. 3779, (1984) IX Yearbook Commercial Arbitration 124, 129։



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐ  2021  1-2 (259-260)

74

նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո, այս կա նո նը դի տարկ վում է որ պես ժա մա նա կա կից 
«lex mercatoria»9-ի մի մաս և հետ ևա բար կի րա ռե լի է ա ռևտ րային հա վա սար 
սուբյեկտ նե րի միջև10: Դրա կի րա ռու մը պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում 
այն կող մի հա մար, ո րն ո ւղ ղա կի պատ րաս տել է հա ղոր դակ ցու թյու նը կամ նա-
խագ ծել է պայ մա նա գի րը11: 

Ակն հայտ է, որ այս կա նո նը կա րող է կի րառ վել մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ վի-
ճե լի պայ մա նի ի մաս տը հնա րա վոր չէ բա ցա հայ տել ոչ տա ռա ցի մեկ նա բան ման, 
ոչ էլ կող մե րի ի րա կան կամ ա ռա վել հա վա նա կան կամ քը բա ցա հայ տե լու մի ջո-
ցով (ար տա քին հան գա մանք նե րի հաշ վառ մամբ): Այլ խոս քե րով ու նենք ի րա վի-
ճակ, ե րբ առ կա է պայ մա նի ա նո րո շու թյուն և այն հնա րա վոր չէ վե րաց նել Քաղ. 
օր. 447-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րում ե րով: Ա մե րի կյան դա տա րան նե րից մե կի 
ո րոշ ման մեջ նշ վում է, որ «Contra proferentem» կա նո նը հա մար վում է ծայ րա հեղ 
մի ջոց, պա հանջ ված մի այն այն դեպ քում, ե րբ ան հս տա կու թյու նը պահ պան վում 
է մեկ նա բան ման բո լոր հա սա րակ մի ջոց նե րի կի րա ռու մից հե տո12: Կա մա հայտ-
նու թյու նը կամ դա տա րա նի կող մից հաս տատ վող ի րա կան կամ քը պետք է նա-
խա պատ վու թյուն ու նե նա՝ կող մե րի կամ քի ի նք նա վա րու թյան սկզ բուն քի ու ժով՝ 
որ պես պայ մա նագ րային ի րա վուն քի հիմ ա քար: 

Թերևս ա մե նա բարդ հարցն այն է, թե ի նչ պի սի պայ մա նագ րե րի նկատ մամբ 
պետք է կի րառ վի այս կա նո նը: Ո րոշ ի րա վա կար գե րում «Contra proferentem» 
կա նո նը հան դես է գա լիս որ պես ան հս տա կու թյան վե րաց ման ու նի վեր սալ 
սկզբունք, ո րը կի րառ վում է ցան կա ցած պայ մա նագ րի նկատ մամբ: Ո րոշ ե րկր նե-
րի օ րենսդրու թյամբ այն հան դես է գա լիս մի այն որ պես ո րո շա կի խումբ պայ մա-
նագրե րի մեկ նա բան ման մի ջոց (խոս քը ա ռա ջին հեր թին վե րա բեր վում է սպա-
ռո ղա կան պայ մա նագ րե րին, ի նչ պես նաև ստան դարտ պայ ման նե րով կնք վող 
պայ մա նագ րե րին): 

Այ սօր մեկ նա բան ման «contra proferentem» կա նոնն ամ րագր ված է օ րենսդ րա-
կան մա կար դա կով.

1.  Գեր մա նի այի քա ղա քա ցի ա կան կա նո նագր քի 305-րդ հոդ վա ծում՝ կապ ված 
սպա ռո ղա կան և ստան դար տաց ված պայ մա նագ րե րի հետ,

2. Ֆ րան սի այի սպա ռո ղա կան օ րենսգր քի L.133-2 հոդ վա ծում կամ սպա ռող-
նե րի կամ ոչ պրո ֆե սի ո նալ նե րի հետ կնք ված պայ մա նագ րե րով, ի նչ պես նաև 
Քաղ. օր. 1190-րդ հոդ վա ծում13,

9 լատ. թարգ մա նա բար՝ հա սա րակ ա ռևտ րային ի րա վունք - ձեռ նար կա տի րա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րի ոչ պե տա կան կար գա վոր ման մե թոդ, ո րն ի րե նից ներ կա յաց նում է ո րո շա կի ժա մա նա կի ըն թաց-
քում մշակ ված և կի րառ վող վար քագ ծի կա նոն նե րի հա մակ ցու թյուն:
10 Տե՛ս Stefan Vogenauer and Jan Kleinheisterkamp (eds.), Commentary on the UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts (Oxford University Press, 2009), էջ 527։
11 Տե՛ս John O. Honnold, Uniform Law for International Sales (Wolters Kluwer Law, 3rd ed, 1999), է ջեր 
17-8, para. 107.1։
12 Տե՛ս NLRB v. L.B. Priester & Son, Inc., 669 F.2d 355, 364 — 5th Cir. 1982 / Zamyr E. նշվ. ա շխ., էջ 
1732։
13 Ֆ րան սի այի քաղ. օ ր.-ու մ մինչև 2016 թ. Փո փո խու թյուն նե րը այս կա նո նը նա խա տես ված էր 1162-րդ 
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3.  Նի դեր լանդ նե րի քաղ. օր. 6:238 հոդ վա ծի 2-րդ մա սով կապ ված ստան-
դարտ պայ մա նագ րե րի հետ (բա ցի խո շոր ըն կե րու թյուն նե րի հետ կնք ված պայ-
մա նագ րե րից)14, 

4. Ի տա լի այի քաղ. օր. 1370 հոդվ. ստան դարտ պայ ման ներ պա րու նա կող 
պայ մա նագ րե րի հետ կապ ված, 

5. Իս պա նի այի քաղ. օր. 1288 հոդ վա ծով բո լոր պայ մա նագ րե րի հետ կապ-
ված15, 

6. Ավստ րի այի քաղ. օր. 915 հոդ վա ծով կապ ված բո լոր պայ մա նագ րե րի հետ16,
7.  Լիտ վայի քաղ. օր. 6.193 հոդ վա ծով կապ ված բո լոր պայ մա նագ րե րի հետ17: 
Այս կա նո նը ամ րագր ված է և կի րառ վում ին տեն սի վո րեն նաև Մեծ Բրի տա նի-

ա յում18 և Ա մե րի կա յում19: Մեծ Բրի տա նի ա յում կա նո նը կի րա ռե լի չէ բո լոր տե սակ 
պայ մա նագ րե րի նկատ մամբ: Կող մը, ո րը հղում է կա տա րում «Contra proferentem» 
կա նո նին, պետք է ա պա ցու ցի, որ պայ մա նը մի ա կող մա նի ո րեն պար տադր ված է 
ե ղել: «Oxonica Energy v. Neuftec» գոր ծով Մեծ Բրի տա նի այի բարձ րա գույն դա-
տա րա նը նշեց, որ կա նոնն ա ռա վել հար մա րա վետ (comfortably) կի րառ վում է 
ստան դարտ բնույ թի պայ մա նագ րե րում, որ տեղ մի կողմ ա ռաջ է քա շում փաս-
տա թուղթ՝ ըն դու նիր կամ հրա ժար վիր (take it or leave it) ձևա չա փով, շատ բարդ 
է այս կա նո նը կի րա ռել ան հա տա պես հա մա ձայ նեց ված, բա նակց ված (individually 
negotiated) պայ մա նագ րե րի դեպ քում 20: 

20-րդ դա րի վեր ջում այս սկզ բունքն ամ րագր վեց նաև մի ջազ գային մա կար-
դա կով: Այս պե սով՝ այն ամ րագր վեց.

1.  սպա ռո ղա կան պայ մա նագ րի ա նար դար պայ ման նե րի մա սին ԵՄ 1993 թ. 
Դի րեկ տի վի 5-րդ հոդ վա ծով կապ ված սպա ռո ղա կան պայ մա նագ րե րի հետ, 

2. եվ րո պա կան պայ մա նագ րային ի րա վուն քի սկղ բունք նե րի 5:103 հոդ վա ծով 
կապ ված ցան կա ցած պայ մա նագ րի հետ, ո րում պայ ման ներն ան հա տա պես չհա-

հոդ վա ծում, ո րի հա մա ձայն՝ կաս կա ծի դեպ քում, հա մա ձայ նու թյու նը պետք է մեկ նա բան վի այն կող մի 
դեմ, ո րն այն նա խա տե սել է և ի օ գուտ նրա, ո րը պար տա կա նու թյուն է ստանձ նել (Dans le doute, la 
convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contractél’obligation.): Սա կայն 
ֆրան սի ա կան դա տա րան նե րը հա մա ռո րեն գտ նում է ին, որ այս կա նո նը լրա ցու ցիչ է ի տար բե րու-
թյուն ը նդ հա նուր մեկ նա բան ման կա նոն նե րի: Փո փո խու թյուն նե րից հե տո օ րենսգր քի 1190 հոդ վա-
ծը սահ մա նա փա կեց կա նո նի գոր ծո ղու թյու նը մի այն ստան դարտ պայ մա նագ րե րով և սպա ռո ղա կան 
պայ մա նագ րե րով:
14 Տե՛ս Dutch Civil Code http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm:
15 Տե՛ս Spanish Civil Code, Colección:Traducciones del derecho español Edita: © MINISTERIO DE JUSTICIA 
- SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, 2009 (http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/es/es122en.pdf):
16 Տե՛ս Austrian Civil Code https://www.trans-lex.org/602100/_/austrian-civil-code/:
17 Տե՛ս Lituanian Civil Code https://www.lithuanialaw.com/lithuanian-civil-code-488:
18 Տե՛ս Chitty on Contracts. Vol. 1 General Principles. 29th ed. London, 2004. Է ջեր 915-916։
19 Այն ամ րագր ված է Restatement (Second) of Contracts § 206-ու մ որ պես մեկ նա բա նամ ը նդ հա-
նուր կա նոն: Սա կայն այս կա նոնն ա ռա վել ին տեն սի վո րեն կի րառ վում է ա պա հո վագ րա կան պայ-
մա նագ րային հա րա բե րու թյուն նե րում: Տե՛ս Horton D. Flipping the Script: Contra Proferentem and 
Standard FormContracts // 80 University of Colorado Law Review. 2009. էջ 431ff, Boardman M.E. Contra 
Proferentem: the Allureof Ambiguous Boilerplate // 104 Michigan Law Review, 2005–2006, էջ 105ff)։
20 Տե՛ս Oxonica Energy Ltd v. Neuftec Ltd [2008] EWHC 2127, item 91։
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մա ձայ նեց ված չեն,
3.  մի ջազ գային ձեռ նար կա տի րա կան պայ մա նագ րե րի ՈՒ ՆԻԴ ՐՈՒ Ա-ի 

սկզբունք նե րի 4.6 հոդ վա ծով կապ ված ցան կա ցած ձեռ նար կա տի րա կան պայ մա-
նագ րի հետ, 

4. եվ րո պա կան մաս նա վոր ի րա վուն քի ը նդ հա նուր քաղ. օր.-ի նա խագ ծի 
(DCFR) 8:103 հոդ վա ծի 2-րդ մա սով կապ ված ցան կա ցած պայ մա նագ րի հետ, 
ո րում պայ ման նե րը ան հա տա պես հա մա ձայ նեց ված չեն, ի նչ պես նաև մի կող մի 
գե րակշ ռող ազ դե ցու թյան տակ կնք ված պայ մա նագ րե րի դեպ քում:

 Միև նույն ժա մա նակ, նույ նիսկ այն ե րկր նե րում, որ տեղ այս կա նո նի կի րառ ման 
շր ջա նա կը սահ մա նա փակ ված է ո րո շա կի խումբ պայ մա նագ րե րով, դա տա կան 
պրակ տի կան ձգ տում է լայ նաց նել դրա կի րա ռու մը: Օ րի նակ, Նի դեր լանդ նե րում 
այս կա նո նը գոր ծում է մի այն սպա ռող նե րի և մանր ձեռ նար կու թյուն նե րի կն քած 
ստան դարտ պայ մա նագ րե րի նկատ մամբ, սա կայն դա տա րան նե րը հա ճախ այն 
կի րա ռում են այլ ստան դար տաց ված պայ մա նագ րե րի նկատ մամբ21:

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ «Contra proferentem» կա նո նը լայ նո րեն ըն-
դուն ված է հա մա րել որ պես ա պա հո վագ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րում գոր ծող 
կա նոն22, այ նու ա մե նայ նիվ հան դի պում են դեպ քեր, ե րբ հնա րա վոր է տես նել այս 
կա նո նի կի րա ռում այլ բնույ թի հա րա բե րու թյուն նե րում: 

Մաս նա վո րա պես կա րե լի է հան դի պել կա նո նի կի րա ռում. 
1. ընդ դեմ գոր ծա տու ի աշ խա տան քային պայ մա նագ րով23, 
2. ընդ դեմ նա խագ ծո ղի ա մուս նա կան պայ մա նագ րով24, 
3. ընդ դեմ նա խագ ծո ղի բաժ նե տոմ սե րի օ տար ման պայ մա նագ րով25, 
4. ընդ դեմ բան կի, ո րը նա խագ ծել է դրա մա կան վկա յագ րե րի շու կա26, 
5. ընդ դեմ բնա կա րա նային կոո պե րա տի վի հա մա ձայ նու թյան նա խագ ծո ղի27, 

21 Տե՛ս The Principles of European Contract Law and Dutch Law. A Commentary / ed. by D. Busch, E.H. 
Hondius, H.J. van Kooten, etc. Kluwer, 2002. Էջ 251։
22 Տե՛ս Minnesota Sch. Bds. Ass’n Ins. Trust v. Emp’rs Ins. of Wausau, 331 F.3d 579, 581–82 (8th Cir. 
2003) (similar in Minnesota law); Morgan Stanley Grp. Inc. v. New England Ins. Co., 225 F.3d 270, 279 (2d 
Cir. 2000); St. Paul Fire & Marine Ins. Co. v. MetPath, Inc., 38 F. Supp. 2d 1087, 1091 (D. Minn. 1998); 
Outboard Marine Corp. v. Liberty Mut. Ins. Co., 607 N.E.2d 1204, 1219 (Ill. 1992); նշ ված գոր ծե րով դա-
տա րան նե րի մո տե ցու մը մի աբ նույթ է ր՝ ցան կա ցած ա պա հո վագր ված ան ձ, ով պայ մա նա գիր է կն քում 
ա պա հո վագ րո ղի քա ղա քա կա նու թյան ներ քո, այ սինքն՝ որ տեղ ա պա հո վագ րո ղը տո տալ վե րահսկո-
ղու թյուն ու նի պայ մա նագ րի պայ ման նե րի նկատ մամբ և ի նքն է մշա կում պայ մա նա գի րը, «Contra 
Proferentem» կա նո նը կի րա ռե լի է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե րբ վե ճը ծա գում է եր կու ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյուն նե րի միջև, կա նո նը կի րա ռե լի չէ: Տե՛ս Maryland Cas. Co. v. Alliance Mut. Cas. Co., 576 P.2d 
625 (Kan. 1978); United States Fid. & Guar. Co. v. Western Cas. & Sur. Co., 408 P.2d 596 (Kan. 1965); 
տես նաև COMM. ON PATTERN JURY INSTRUCTIONS ASS’N OF SUPREME COURT JUSTICES, NEW YORK 
PATTERN JURY INSTRUCTION—CIVIL DIVISION § (4)(B)(3): 
23 Տե՛ս Gibson v. Nye Frontier Ford, Inc., 205 P.3d 1091, 1097 (Alaska 2009); Abrams v. Horizon Corp., 669 
P.2d 51, 57 (Ariz. 1983); Int’l Billing Servs., Inc. v. Emigh, 101 Cal. Rptr. 2d 532, 538 (Cal. Ct. App. 2000): 
24 Տե՛ս Hussein-Scott v. Scott, 298 P.3d 179, 183 (Alaska 2013); McMullin v. McMullin, 338 S.W.3d 315, 322 
(Ky. Ct. App. 2001) (applying the rule to a marriage settlement agreement):
25 Տե՛ս Kaiser Aluminum Corp. v. Matheson, 681 A.2d 392, 398 (Del. 1996): 
26 Տե՛ս Craig v. Hastings State Bank, 380 N.W.2d 618, 621 (Neb. 1986): 
27 Տե՛ս 1901 Wyoming Ave. Coop. Ass’n v. Lee, 345 A.2d 456, 463 (D.C. 1975)։ Տե՛ս նաև Highland Lakes 
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6. ընդ դեմ նա խագ ծող վար ձա տու նե րի սե փա կա նու թյան վար ձա կա լու թյան 
հա մա ձայ նու թյուն նե րով28, 

7. ընդ դեմ տան տե րե րի վար ձա կալ նե րի դեմ վե ճե րում29, 
8. ընդ դեմ ան շարժ սե փա կա նու թյան վա ճա ռող նե րի պատ րաստ ված ա ռու վա-

ճառ քի ձևաթղ թե րով 30: 
Ան խոս, պայ մա նագ րե րը, ո րոնք կնք վում են ստան դարտ պայ ման նե րով (այդ 

թվում նաև սպա ռո ղա կան նե րը) «Contra proferentem» կա նո նի կի րառ ման հիմ-
նա կան դաշտ են: Այդ պի սի դեպ քե րում վի ճե լի պայ մա նի հե ղի նա կու թյան հաս-
տա տում ի րե նից բար դու թյուն չի ներ կա յաց նում, ի սկ սպա ռո ղի ի րա վունք նե րի 
և շա հե րի պաշտ պա նու թյան գե րա կա յու թյունն ա ռա վել քան ար դա րաց ված է: 
Սա կայն, ա րդյոք պետք է սահ մա նա փա կել այս կա նո նի գոր ծա ծու թյու նը մի այն 
ստան դար տաց ված պայ մա նագ րե րով: Կար ծում ե նք, որ ոչ, քան զի ին չո՞ւ դա տա-
րա նին զր կել մեկ նա բան ման փա կու ղուց ա ռա վել ար դյու նա վետ ե լք գտ նե լու հնա-
րա վո րու թյու նից, օ րի նակ, այն ի րա վի ճա կում, ե րբ պայ մա նագ րի տեքս տը կազմ-
վել է ան հա տա պես կոնկ րետ գոր ծար քի հա մար: Կար ծում ե նք, որ հա կա ռա կի 
հա մար որ ևէ հիմ նա վոր ի րա վա քա ղա քա կան պատ ճառ ներ չկան: 

Արդյո՞ք պետք է կի րա ռել այս կա նոնն այն դեպ քում, ե րբ կող մե րից մեկն ա ռա-
ջար կել է ա ռան ձին վի ճե լի պայ ման այն դեպ քում, ե րբ ը նդ հա նուր պայ մա նագրի 
տեքստն ա ռա ջար կել է մյուս կող մը (օ րի նակ՝ տա րա ձայ նու թյուն նե րի ար ձա-
նագրու թյան շր ջա նա կում): Գտ նում ե նք, որ այս դեպ քում ևս կա նո նը կի րառ ման 
են թա կա է, քան զի այդ պայ մա նի մեկ նա բա նու մը հենց դրա հե ղի նա կի դեմ ը նդ-
հա նուր առ մամբ չի կաշ կանդ վում այն հան գա ման քով, որ մյուս պայ ման նե րը 
ա ռա ջար կել է մյուս կող մը: 

Սա կայն նույն եզ րա հանգ ման չենք կա րող գալ այն դեպ քում, ե րբ կա պա ցուց-
վի, որ պայ մա նը ե ղել է ման րակր կիտ բա նակ ցու թյուն նե րի ա ռար կա, են թարկ վել 
է ան հա տա կան հա մա ձայ նեց ման կամ ե ղել է կո լեկ տիվ ստեղ ծա գոր ծու թյան ար-
դյունք: Ը նդ ո րում, պետք է նկա տել, որ ո րոշ դեպ քե րում մի այն այն հան գա ման-
քը, որ պայ մա նագ րի պայ մա նը կամ ը նդ հա նուր տեքս տը մշա կել է մի այն մեկ 
կող մը, դա դեռևս չի նշա նա կում, որ պայ մա նա գի րը ե ղել է մի ա կող մա նի ո րեն 
պար տադր ված կամ ոչ հա մա ձայ նեց ված: 

Ինչ պես նշում էր պրո ֆե սոր Հ. Լո թեր պախ տը, պայ մա նագ րե րը, բա ցա ռու-
թյամբ ու ժով պար տադր ված նե րի, հան դի սա նում են ը նդ հա նուր ջան քե րի ար-
դյունք և եր կա րատև բա նակ ցու թյուն նե րի հետ ևանք, դրանք չեն ծա գում մի կող մի 
պար տադր ված նա խագ ծեր31: Աս վա ծը, ի հար կե, չի նշա նա կում, որ մի ա կող մա-

Country Club & Cmty. Ass’n v. Franzino, 892 A.2d 646, 660 (N.J. 2006) (Wallace, J., dissenting)։ 
28 Տե՛ս Kutkowski v. Princeville Prince Golf Course, LLC, 300 P.3d 1009, 1019 (Haw. 2013); Owens v. 
McDermott, Will & Emery, 736 N.E.2d 145, 154 (Ill. App. Ct. 2000); Berg v. Hudesman, 801 P.2d 222, 
233–34 (Wash. 1990)։ 
29 Տե՛ս Maryland Arms Ltd. P’ship v. Connell, 786 N.W.2d 15, 25 (Wis. 2010)։ 
30 Տե՛ս DeWolfe v. Hingham Ctr., Ltd., 985 N.E.2d 1187, 1195–96 (Mass. 2013)։ 
31 Տե՛ս Hersch Lauterpacht, ‘Restrictive Interpretation and the Principle of Effectiveness in the Interpretation 
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նիո րեն պար տադր ված պայ մա նագ րեր չկան: Կար ծում ե նք, պրո ֆե սորն ը նդ գծել 
է պայ մա նագ րե րի հա մա ձայ նեց ված լի նե լու կան խա վար կա ծը: Շառլ Դը Վի շե րը 
նմա նա պես ը նդ գծեց այս կա նո նի սահ մա նա փակ բնույ թը՝ շեշ տե լով, որ այն կա-
րող է կի րառ վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ մի կող մը մյուս կող մին պար տադ րում է 
ո րո շա կի պար տա վո րու թյուն32: 

Ինչ կա րե լի է ա սել այս կա նո նի սահ ման նե րի մա սին, բա ցի նրա նից, որ դա-
տա րա նը պետք է վի ճե լի պայ մա նը մեկ նա բա նի ի օ գուտ այն կող մի, ո րն ըն դու նել 
է վի ճե լի պայ մա նը: 

Ա ռա ջին, պետք է հս տակ ամ րագ րել, որ այս կա նո նը հա մար վում է մեկ նա բան-
ման հնա րա վոր կա ռու ցա կար գե րից մե կը, ո րն ա ռա ջա նում է պայ մա նագրային 
վե ճի դեպ քում: Ո ւս տի այս կա նո նը չի կա րող հան դի սա նալ պայ մա նագ րի ա զա-
տու թյան սկզ բուն քի սահ մա նա փակ ման մի ջոց, ե րբ պայ մա նի տեքս տը դա տա-
րա նի հա մար լրիվ պարզ է, սա կայն նրան այդ պայ մա նը թվում է ա նար դա րա ցի: 
Պետք չէ ստեղ ծել պայ մա նագ րային պայ մա նի ա նո րո շու թյան ար հես տա կան տե-
սա նե լի ու թյուն, որ պես զի ար դա րաց նել պայ մա նագ րի ա զա տու թյան դաշտ սե փա-
կան մի ջամ տու թյու նը33: Պայ մա նագ րի ա զա տու թյան «ex post» վե րահս կո ղու թյան 
հա մար կան ի րա վա կան այլ գոր ծի քա կազ մեր (ի րա վուն քի չա րա շահ ման ան թույ-
լատ րե լի ու թյուն, պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան հար ցի բարձ րա ցում և այլն): 

Երկ րորդ՝ այս կա նո նի կի րա ռու մը են թադ րում է, որ դա տա րա նի կող մից պետք 
է բա ցա հայտ վի վի ճե լի պայ մա նի հե ղի նա կու թյու նը: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա-
ման քը, որ հա ճախ այս հա րա բե րու թյուն նե րում պրակ տի կո րեն ծայ րա հեղ բարդ 
է լի նում ա պա ցույց նե րի ներ կա յա ցու մը, բա ցի այդ՝ ո րոշ ա պա ցույց նե րի մա սով 
(օ րի նակ՝ է լեկտ րո նային թղ թակ ցու թյուն) թույ լատ րե լի ու թյան չա փո րո շի չը շատ 
խս տաց ված է, հետ ևա բար ող ջա միտ է սահ մա նել հաղ թա հա րե լի կան խա վար-
կած ներ, ո րոնք կա րող են հա մար ժե քո րեն բաշ խել ա պա ցուց ման բե ռի պար տա-
կա նու թյու նը: 

Մաս նա վո րա պես, դա տա րան նե րը պետք է ել նեն նրա նից, որ ե թե հա կա ռակն 
ա պա ցուց ված չէ, կող մը, ո րը մշա կել և/ կամ ա ռա ջար կել է վի ճե լի պայ մա նը, հան-
դի սա նում է. 

1. այն պայ մա նագ րում, ո րը կնք վել է մի կող մից ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու-
նե ու թյուն ի րա կա նա ցող սուբյեկ տի կող մից, ի սկ մյուս կող մից՝ ֆի զի կա կան ան ձի 
(այդ թվում նաև սպա ռո ղի) միջև, այն կող մը, ո րն ի րա կա նաց նում է ձեռ նար կա-
տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն,

2.  մի ա նա լու պայ մա նագ րե րով (այդ թվում նաև այն սուբյեկտ նե րի միջև, 
ո րոնք զբաղ վում են ձեռ նար կա տի րու թյամբ), այն կող մը, ո րի ստան դարտ պայ-

of Treaties’, (1949) 26 British Y. B. International Law 48, էջ 64։
32 Տե՛ս Charles de Visscher, Problèmes d’interprétation judiciaire en droit international public, Pedone, 
1963, էջ 111։
33 Տե՛ս Chamy D. Hypothetical Bargains: The Normative Structure of Contract Interpretation // 89 Michigan 
Law Review. 1990–1991. P. 1854-1856։
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ման ներն ըն կած են պայ մա նագ րի տեքս տի հիմ քում, 
3. այն պայ մա նագ րում, ո րի կն քու մը հա մար վում է կող մե րից մե կի հա մա պա-

տաս խան ո լոր տում պրո ֆե սի ո նալ գոր ծու նե ու թյան ար դյունք, այդ կող մը, 
4. այն պայ մա նագ րում, ո րի կնք ման ժա մա նակ կող մե րից մե կը փաս տա ցի չի 

կա րո ղա ցել կամ հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել է ա կա նո րեն ազ դել պայ մա նագ րի 
բո վան դա կու թյան վրա, պայ մա նագ րի ու ժեղ կող մը: 

Այս կան խա վար կած ներն, ի հար կե, հաղ թա հա րե լի են, սա կայն է ա կա նո րեն 
թեթ ևաց նում են «Contra proferentem» կա նո նի կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը: 
Վե րոն շյալ պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն նե րի մեծ մա սում վի ճե լի պայ ման 
ա ռա ջար կած կող մը հենց այն կողմ է, ո րի վրա հենց սլաք ներն ու ղ ղում են այս 
կան խա վար կած նե րը: Ի սկ ա ռան ձին դեպ քե րում, ե րբ դա կա րող է չհա մա պա-
տաս խա նել ի րա կա նու թյա նը, վի ճե լի պայ մա նի հե ղի նա կու թյան մեջ կեղծ մե-
ղադր վող կող մը կա րող է ա պա ցու ցել, որ ի րա կա նում մյուս կողմ է ա ռա ջար կել 
այդ պայ մա նը կամ վի ճե լի պայ մա նը ե ղել է ան հա տա կան բա նակ ցու թյուն նե րի 
ա ռար կա կամ ե ղել է կո լեկ տիվ հե ղի նա կու թյուն:

 Միև նույն ժա մա նակ պետք է գի տակ ցենք, որ ո րոշ դեպ քե րում հնա րա վոր է 
այս կան խա վար կած նե րից մի քա նի սի մի ա ժա մա նա կյա կի րա ռու մը, ո րը կա րող է 
բե րել հա կա սա կան ար դյունք նե րի, օ րի նակ՝ ե րբ պայ մա նա գիր է կնք վում պրո ֆե-
սի ո նա լի և ոչ պրո ֆե սի ո նա լի միջև վեր ջի նիս ստան դար տաց ված պայ մա նագ րի 
հի ման վրա: Այս պի սի դեպ քե րում, ե րբ կան խա վար կած նե րը մի մյանց բա ցա ռում 
են, կար ծում ե նք, որ հե ղի նա կու թյան ա պա ցու ցու մը պետք է ի րա կա նաց վի ը նդ-
հա նուր կար գով:

 Մեր կող մից ի րա կա նաց րած ու սում ա սի րու թյան ար դյուն քում ներ պե տա կան 
դա տա կան պրակ տի կա յում այս կա նո նի ու ղ ղա կի կի րա ռու թյան որ ևէ օ րի նակ չի 
հայտ նա բեր վել: Հայ րե նա կան գրա կա նու թյան մեջ ևս ան դրա դարձ չի կա տար-
վում այս կա նո նին, ի նչն իր հեր թին ա վե լի է ը նդ գծում կա նո նի կար ևո րու թյու նը: 
Սա կայն հան դի պում են դեպ քեր, ե րբ ՀՀ դա տա րան նե րը, ի հար կե, ա ռանց այս 
կա նո նին հղում տա լու, կար ծես՝ բնազ դա բար, կա յաց նում են ո րո շում եր, ո րոնք 
ը ստ է ու թյան հան դի սա նում են «Contra Proferentem»: Մաս նա վո րա պես գոր ծե րից 
մե կով դա տա րա նը վար կային պայ մա նագ րի ան հաս կա նա լի պայ մա նը մեկ նա-
բա նեց ի օ գուտ վար կա ռու ի.

ՀՀ քաղ. օր-ի 437-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, պայ մա նագ րի ա զա տու թյան 
սկզբուն քից ել նե լով, պայ մա նագ րի կող մերն ի րենց հայե ցո ղու թյամբ են սահ մա-
նում պայ մա նագ րի պայ ման նե րը` ստանձ նե լով փո խա դարձ պար տա վո րու թյուն-
ներ և ձեռք բե րե լով հա մա պա տաս խան ի րա վունք ներ: Ի սկ ՀՀ քաղ. օր-ի 447-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` պայ մա նագ րի պայ ման նե րը մեկ նա բա նե լիս դա տա րա նը 
պետք է ել նի պայ մա նագ րում առ կա բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա-
ցի նշա նա կու թյու նից: Պայ մա նագ րի պայ մա նի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նը պարզ 
չլի նե լու դեպ քում այն սահ ման վում է պայ մա նագ րի մյուս պայ ման նե րի և պայ-
մա նագ րի ամ բող ջա կան ի մաս տի հետ հա մադ րե լու մի ջո ցով: Ե թե սույն հոդ վա-
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ծի 1-ին կե տում պա րու նակ վող կա նոն նե րը հնա րա վո րու թյուն չեն տա լիս ո րո շել 
պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նը, ա պա պետք է պարզ վի կող մե րի ի րա կան ը նդ-
հա նուր կամ քը` հաշ վի առ նե լով պայ մա նագ րի նպա տա կը: Ը նդ ո րում, նկա տի են 
ա ռն վում բո լոր հա մա պա տաս խան հան գա մանք նե րը` նե րա ռյալ պայ մա նագ րին 
նա խոր դող բա նակ ցու թյուն նե րը և թղ թակ ցու թյու նը, կող մե րի փո խա դարձ հա-
րա բե րու թյուն նե րում հաս տատ ված գոր ծե լա կեր պը, գոր ծա րար շր ջա նա ռու թյան 
սո վո րույթ նե րը, կող մե րի հե տա գա վար քը: Տվյալ դեպ քում կող մե րի միջև կնք ված 
պայ մա նագ րի պայ ման նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ կող մե րը ԲՏՀԴ-ի 
մա սով (որ պի սի հա պա վու մը նույ նիսկ պար զա բան ված չէ), որ ևէ պայ ման ներ չեն 
սահ մա նել, ի սկ գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով, չեն հիմ ա վոր վել այդ գու մա րի 
գո յաց ման, ի նչ պես նաև հաշ վարկ ման հիմ քերն ու չա փե րը: Ո ւս տի դա տա րանն 
այդ գու մար նե րի մա սով հայ ցը գտ նում է մերժ ման են թա կա34: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ կա րող ե նք փաս տել հետ ևյա լը, որ «Contra 
Proferentem» կա նոնն ու նի խո րը պատ մա կան ար մատ ներ և զար գաց ման եր-
կար ճա նա պարհ, ո րի ըն թաց քում են թարկ վել է բազ մա թիվ փո փո խու թյուն նե-
րի: Չնա յած իր ո րո շա կի թե րու թյուն նե րի, այս կա նո նը կի րառ վում է գրե թե բո լոր 
ի րա վա կար գե րում և ա վե լին՝ մի տում ու նի ը նդ լայ նե լու իր գոր ծու նե ու թյան դաշ-
տը: Հիմ վե լով մեր կող մից կա տար ված վեր լու ծու թյան վրա՝ կար ծում ե նք, որ 
ներ պե տա կան օ րենս դրու թյան մեջ այս կա նո նի նա խա տե սում ար դա րաց ված է 
հետ ևյալ ձևա չա փով՝ կա նո նը կի րա ռե լի է այն ժա մա նակ, ե րբ մեկ նա բան ման 
մյուս կա նոն նե րը ձա խող վում են, և այն դեպ քե րում, ե րբ դա տա րա նը կա րող 
է հաս տա տել, որ պայ մանն ա ռա ջար կել է մի կող մը, մյուս կող մը ան վե րա պա-
հո րեն ըն դու նել է այն և այն չի ե ղել ան հա տա կան հա մա ձայ նեց ման ա ռար կա: 

Annotation. This article is devoted to the scope and boundaries of the rule of contract 
interpretation Contra Proferentem. The article discusses the type of this interpretation rule and its 
place in the contract interpretation system. The article presents the contractual relations in which this 
rule is mostly applied. The international experience around this rule is deeply analyzed. As a result, 
the article provides a formula for the rule in domestic law.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению сфер и границ действия правила толкования 
договора Contra proferentem. В статье анализируется тип этого правила и его место в системе толкова-
ния договоров. В статье представлены договорные отношения, в которых чаще всего применяется 
данное правило. Проводится детальный анализ международного опыта применения этого пра-
вила. В результате предлагается ввести во внутреннее законодательство формулу данного пра-
вила.

34 Տե՛ս Սյու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 02 մար տի 2018 թ. թիվ ՍԴ/1319/02/17 
ո րո շու մը։
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 Բա նա լի բա ռեր - պայ մա նա գիր, մեկ նա բա նում, մեկ նա բան ման փա կու ղի, մեկ նա բան ման 
վեր ջին մի ջոց, մի ա նա լու պայ մա նա գիր, հրա պա րա կային պայ մա նա գիր։ 

Keywords: contract, interpretation, deadlock on interpretation, last resort, accession contract, 
public contract.

Ключевые слова: договор, толкование, тупик при толковании, последняя 
мера, договор присоединения, публичный договор.
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ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԿԱՐ ԳԸ

 
PENALTY AS A MEASURE OF RESPONSIBILITY IN CIVIL LAW 

RELATIONS: LEGAL POSSIBILITY AND ORDER OF REDUCING 
THE PENALTY

НЕУСТОЙКА КАК МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ: 

ПРАВОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ И СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ 
НЕУСТОЙКИ

 Տու ժան քը՝ որ պես ի րա վա կան եր ևույթ, հայտ նի է դեռևս հին ժա մա նակ նե րից 
ի վեր։ Պատ մա կա նո րեն այս հաս կա ցու թյու նը ծա գել է Հին Հռո մում և ան վան վել 
«stipulatio poenae»։ «Poena» տեր մի նը լա տի նե րե նից թարգ ման վում է՝ «պա տիժ», 
հան ցան քի և դե լիկ տի (ի րա վա խախտ ման) սանկ ցի ա, ի սկ «stipulatio» տեր մի նը 
բա ռա ցի թարգ ման վում է՝ բա նա վոր պայ մա նա վոր վա ծու թյուն, պար տա վո րու-
թյուն կամ դրույթ։ Հռո մե ա կան ի րա վուն քում այս եզ րույ թը մեկ նա բան վել է որ պես 
տու ժան քի մա սին լրա ցու ցիչ կետ կամ դրույթ (բո վան դա կային ա ռու մով՝ խոս-
տում), ո րի ու ժով պար տա պա նը պար տա վոր վել է գու մա րային տու ժանք վճա րել 
պար տա տի րո ջը՝ հիմ ա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ 
կա տա րե լու դեպ քում1։ Այ սինքն՝ բա նա վոր պայ մա նագ րի հիմ քով պար տա վո րու-
թյու նը խախ տած պար տա պա նը պար տա վոր վել է որ պես պա տիժ պար տա տի րո-

1 Տե՛ս Жан-Филип Дюнан, Паскал Пишона, Римско Право, Речник на основните термини, второ 
преработено и допълнено издание, Сиела, София, 2010, էջ 206, 246, 247։
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ջը վճա րել տու ժանք։ Ը նդ ո րում, այս տեղ ար գել ված է ե ղել պա հան ջել և՛ հիմ ա-
կան պար տա վո րու թյան կա տա րում, և՛ տու ժան քի վճա րում մի ա ժա մա նակ։ Մաս-
նա վո րա պես, պար տա տե րը զրկ վել է տույ ժի վճա րում պա հան ջե լու ի րա վուն քից, 
ե րբ պա հան ջել է հիմ ա կան պար տա վո րու թյան կա տա րում կամ պար տա պանն 
ի նքն է կա տա րել հիմ ա կան պար տա վո րու թյու նը2։ Այ սինքն՝ հաս տատ վել է պա-
հան ջի կա տար ման այ լընտ րան քային ձև, այն է՝ պա հան ջի կա տա րու մը հնա րա-
վոր է ե ղել բռ նա գանձ ման կամ բնե ղե նով կա տար ման տար բե րա կով: Պար տա-
տե րին հնա րա վո րու թյուն է տր վել ը նտ րու թյուն կա տա րել պաշտ պա նու թյան այս 
եր կու մի ջոց նե րի միջև։ Նշ ված ը նդ հա նուր կա նո նի պրակ տիկ կի րառ մամբ, ըստ 
է ու թյան, պահ պան վել է հա մա չա փու թյան սկզ բուն քը։ Թեև ներ կա յումս տար բեր 
ի րա վա կան հա մա կար գե րում տու ժան քը հաշ վարկ վում է հիմ ա կան պար տա վո-
րու թյա նը զու գա հեռ, ո րին ան դրա դարձ է կա տար վում ստորև, հռո մե ա կան իրա-
վուն քի ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ տու ժանքն ի սկզ բա նե գո յա ցել է 
որ պես հիմ ա կան պար տա վո րու թյու նը մեկ այլ պար տա վո րու թյամբ փո խա րի նե-
լու հնա րա վո րու թյուն՝ ըն ձեռն ված պար տա պա նին։ Հետ ևա բար՝ ար դի պայ ման-
նե րում պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց հան դի սա ցող տու ժան քի վե րա նա յու մը 
կա րող է կա տար վել տու ժանքն այլ ձևա չա փով ամ րագ րե լու նպա տա կով, մաս նա-
վո րա պես՝ որ պես հիմ ա կան պար տա վո րու թյան խախտ ման դեպ քում դրան փո-
խա րի նող այ լընտ րանք։ Օ րի նակ՝ հիմ ա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու 
դեպ քում որ պես տու ժանք կա րող է սահ ման վել հս տակ ո րոշ ված գու մա րի վճար-
ման պար տա վո րու թյուն, ո րի կա տար մամբ դա դա րում է պար տա պա նի հիմ ա-
կան պար տա վո րու թյու նը։

 Հին Ռու սաս տա նում XVII դա րի կե սե րին ձևա վոր ված կրո նա կան հա յացք նե րը 
հան գեց րել են նրան, որ պար տա վո րու թյան խախտ ման հա մար տու ժան քի գան-
ձու մը և տո կոս նե րի ա ճը դի տարկ վել են խիստ բա ցա սա կան և դա տա պար տե լի3։ 
Սա կայն, Պետ րոս I թա գա վո րի օ րոք Ռու սաս տա նի տն տե սա կան և ա ռևտրային 
զար գա ցու մը նպաս տել են, որ պես զի տու ժան քի և տո կոս նե րի հետ կապ ված 
հիմ ա հար ցե րը վե րա նայ վեն, ար դյուն քում դրանց կի րա ռու մը թույ լատր վի 
ա ռևտրային պայ մա նագ րե րում։ Ռու սաս տա նի կայս րու թյան օ րենսդ րու թյան մեջ 
քա ղա քա ցի աի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցի ի մաս տով « տույժ» 
տեր մինն ա ռա ջին ան գամ ամ րագր վել է 19.12.1800 թ. «Ս նան կու թյան մա սին 
կա նո նադրու թյան» մեջ, ո րը վե րա բե րել է կե տանց ված պար տա վո րու թյան հա-
մար վճար վող տույ ժին: 1832 թվա կա նին Ռու սաս տա նի կայս րու թյան օ րենք նե րի 
ժո ղո վա ծու ի 1585 հոդ վա ծով ամ րագր վել է կու տա կային տու ժան քի սկզ բուն քը։ 
Մինչ դեռ, XIX դա րի վեր ջին գոր ծող ի րա վա բան նե րը նշ ված փաս տա թուղ թը հա-
մա րել են հնա ցած և ոչ ար դի ա կան։ 1991 թ. դրու թյամբ Սո վե տա կան Մի ու թյան 
օ րենսդրու թյամբ տու ժան քը ե ղել է բա ցա ռա պես գու մա րային տես քով և նա խա-

2 Տե՛ս Пергамент М.Я., Договорная неустойка и интерес в римском и современном гражданском 
праве, М., 1905, էջ 209։
3 Տե՛ս Карапетов А.Г.,  Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном 
праве,  М., Статут, 2012, էջ 20։
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տես վել է մի այն կրած վնաս նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար։ Ներ կա յումս Ռու սաս-
տա նի Դաշ նու թյու նում տու ժանքն ու նի նա խազ գու շաց նող ի րա վա կան բնույթ4։ 

Բուլ ղա րի այի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ տու ժան քը ևս աչ քի է ը նկ-
նում իր ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով։ Այս տե ղի գոր ծող օ րեն քով տու ժան քը 
դի տարկ վում է որ պես պայ մա նագ րային պա տաս խա նատ վու թյան ձև և գնա հատ-
վում որ պես հասց ված վնա սի հա տուց ման մի ջոց։ Բուլ ղա րի այի Հան րա պե տու-
թյան ա ռևտ րային օ րեն քի 309-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ ա ռևտ րա կան նե րի 
միջև կնք ված ա ռևտ րային գոր ծար քի շր ջա նա կում սահ ման ված տույ ժը չի կա րող 
նվա զեց վել չա փա զանց մեծ լի նե լու պատ ճա ռով: Ի սկ Բուլ ղա րի այի Հան րա պե-
տու թյան պար տա վո րու թյուն նե րի և պայ մա նագ րե րի մա սին օ րեն քի 92-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ տու ժանքն ա պա հո վում է պար տա վո րու թյան կա տա րու մը և ծա-
ռա յում է որ պես չկա տա րե լու ար դյուն քում հասց ված վնա սի հա տու ցում, ա ռանց 
դրանք ա պա ցու ցե լու ան հրա ժեշ տու թյան: Պար տա տե րը կա րող է նաև ա վե լի մեծ 
վնաս նե րի հա տու ցում պա հան ջել: Ե թե տու ժան քը չա փա զանց մեծ է կրած վնա-
սի հա մե մատ, կամ պար տա վո րու թյու նը սխալ կամ մա սամբ է կա տար վել, ա պա 
դա տա րա նը կա րող է նվա զեց նել դրա չա փը: 

Այս պի սով, տու ժանքն իր բնույ թով դի տարկ վում է և՛ որ պես պար տա վո րու-
թյան կա տար ման ա պա հով ման մի ջոց, և՛ որ պես վնա սի հա տուց ման մի ջոց։ Ը նդ 
ո րում, Բուլ ղա րի այի Հան րա պե տու թյան գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ պար տա վո-
րու թյան չկա տար ման ար դյուն քում հասց ված վնասն ա պա ցու ցե լու ան հրա ժեշ-
տու թյուն առ հա սա րակ առ կա չէ։ Ա վե լին, այս տեղ տու ժան քի հա մա չա փու թյան 
հիմ ա հար ցը կար գա վոր վում է եր կու տար բեր օ րենք նե րով, որ տեղ մի դեպ քում 
տու ժան քը կի րառ վում է ի րա վա բա նա կան ան ձանց միջև, ի սկ մյուս դեպ քում՝ ֆի-
զի կա կան ան ձանց կամ ֆի զի կա կան ան ձի և ի րա վա բա նա կան ան ձի միջև։ Այս-
տեղ ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ նույ նիսկ ա կն հայտ ան հա մա չափ լի նե լու 
դեպ քում տու ժան քը չի կա րող նվա զեց վել դա տա կան կար գով, ե րբ սահ ման վել է 
կազ մա կեր պու թյան հան դեպ։ Տվյալ պա րա գա յում գոր ծում է այն կան խա վար կա-
ծը, որ վեր ջինս կա րող էր և պետք է գի տակ ցեր պար տա վո րու թյան հնա րա վոր 
խախտ ման բնույթն ու այդ չափ տու ժանք սահ մա նե լու ի րա վա կան հետ ևանք նե-
րը։ Մինչ դեռ, այլ ի րա վա կար գա վո րում է նա խա տես ված ֆի զի կա կան ան ձին վե-
րա բե րող տու ժան քի դեպ քում, ո րի չափն ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան կա րող է պա-
կա սեց վել դա տա րա նի կող մից։ Նման տար բե րակ ման հիմ քում օ րեն քը դնում է 
ան ձի ան պաշտ պան վա ծու թյան գոր ծո նը։ 

Անգ լի ա յում XVI դա րից սկ սած գոր ծել է « տու ժան քի դեմ» կա նո նը («rule against 
penalty»)։ Ա ռն վազն 1720 թվա կա նից ի վեր, ան գլի ա կան պայ մա նագ րային ի րա-
վուն քի ա ռանձ նա հատ կու թյունն է հան դի սա ցել այն, որ ե թե պայ մա նագ րի որ ևէ 
դրույթ նա խա տե սում է տու ժանք, ա պա այդ դրույթն ան թույ լատ րե լի է և պայ-
մա նագ րի կող մե րի կող մից ա նի րա գոր ծե լի: Տույ ժե րը հա մար վել են պայ մա-

4 Տե՛ս Алексеев А.А., Уменьшение неустойки судом как способ защиты прав должника // Законы Рос-
сии: опыт,  анализ, практика, 2015,N 11, էջ 35։
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նագրային պայ ման ներ, ո րոնք չեն ճա նաչ վել դա տա կան կար գով և չեն կի րառ-
վել՝ տու գա նային բնույթ ու նե նա լու պատ ճա ռով, դրանք բա ցառ վել են օ րեն քով։ 
Պայ մա նագրային տույժն ար գել վել է, ե թե սահ ման ված է ե ղել պար տա պա նին 
պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լուն հար կադ րե լու նպա տա կով: Սա կայն XIX դա րի 
ըն թաց քում Ա նգ լի այի դա տա րան ներն աս տի ճա նա բար շեղ վել են նշ ված կա նո-
նից: Վեր ջին ներս սկ սել են ո րո շել, թե գործ նա կա նում պայ մա նագ րի կող մերն ի նչ 
են սահ մա նել կամ հաս տա տել, մաս նա վո րա պես, տու ժանք թե վնա սի հա տու-
ցում։ Նշ վա ծը պայ մա նա վոր ված է ե ղել այն հան գա ման քով, որ այդ ժա մա նա-
կաշր ջա նում Մեծ Բրի տա նի ա յում թույ լատր վում էր մի այն նա խա պես գնա հատ-
ված վնաս նե րի բռ նա գան ձու մը կամ կո րուստ նե րի վե րա կանգ նու մը: Այ նու հետև՝ 
2015 թվա կա նին Ա նգ լի այի Գե րա գույն դա տա րա նը գտել է, որ տու ժան քի բռ նա-
գանձ ման ար գել քը հիմ ա զուրկ է և վե րաց րել այն՝ ար ձա նագ րե լով հետ ևյա լը. 
«Անգ լի ա յում տու ժան քի կա նո նը հնա գույն, պա տա հա բար կա ռուց ված շի նու թյուն 
է, ո րը լավ չի օ դա փոխ վել»5։ Նշ վա ծից պարզ է դառ նում, որ տվյալ ի րա վա կան 
հա մա կար գում աս տի ճա նա բար ա րժ ևոր վել է տու ժան քի դերն ու նշա նա կու թյու-
նը, ար դյուն քում տու ժան քի կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված 
վե րաց վել է այն ար գե լող կա նո նը։ Դրան է նպաս տել նաև գործ նա կա նում տու-
ժան քի տար բե րա կու մը վնա սից։ 

Անդ րա դառ նա լով ներ պե տա կան ի րա վուն քում տու ժան քի հաս կա ցու թյա նը և 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ հարկ է նշել հետ ևյա լը. 

Գործ նա կա նում բազ մա թիվ են այն դեպ քե րը, ե րբ քա ղա քա ցի աի րա վա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րը ոչ պատ շաճ են կա տա րում կամ առ հա-
սա րակ չեն կա տա րում ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րը, ու ս տի նման խախ տում-
նե րից խու սա փե լու և պար տա տե րե րին ի րենց ի րա վունք նե րի ի րաց ման հնա-
րա վո րու թյունն ըն ձե ռե լու նպա տակ նե րով՝ պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը 
կա րող է ա պա հով վել տար բեր պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րով: Քա ղա քա-
ցի ա կան շր ջա նա ռու թյան մաս նա կից նե րին ը նդ հան րա պես և պայ մա նագ րային 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մտ նող սուբյեկտ նե րին մաս նա վո րա պես հե տաքրք րում 
է գործ նա կան ա մե նա կար ևոր հար ցե րից մե կը, այն է, թե ա րդյոք հնա րա վոր է 
այդ հա րա բե րու թյուն նե րը կա ռու ցել այն պես, որ պես զի պար տա վո րու թյուն նե րը 
կա տար վեն պատ շաճ կար գով և ի րենց մեջ չպա րու նա կեն ո րո շա կի ռիս կեր։ Այդ 
կա պակ ցու թյամբ օ րենսդ րու թյու նը՝ սահ մա նե լով պար տա վո րու թյան կա տար-
ման ա պա հով ման մի ջոց նե րի հա մա կարգ, նպա տակ է հե տապն դել հնա րա-
վո րինս զերծ պա հել կող մե րին պայ մա նագ րային պար տա վո րու թյուն նե րը չկա-
տա րե լու հետ կապ ված խն դիր նե րից։ Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգրքի 24-րդ գլու խը նվիր ված է այդ ի նս տի տուտ նե րին, ո րոնց թվին դաս-
ված են նաև գրա վը, տու ժան քը, պար տա պա նի գույ քի պա հու մը, ե րաշ խա վո րու-
թյու նը, ե րաշ խի քը, նա խավ ճա րը։ Դրանք պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել 

5 Տե՛ս Cavendish Square Holding BV v Talal El Makdessi, ParkingEye Limited v Beavis, 04.11.2015:
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2013-0280-judgment.pdf
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ի րենց ար դյու նա վե տու թյան աս տի ճա նով։ Տու ժան քի հաս կա ցու թյու նը տր ված է 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 369-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով, ը ստ ո րի՝ տու-
ժանք (տու գանք, տույժ) է հա մար վում օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով ո րոշ ված այն 
դրա մա կան գու մա րը, ո րը պար տա պա նը պար տա վոր է վճա րել պար տա տի րո ջը` 
պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու կամ ան պատ շաճ կա տա րե լու դեպ քում` նե րա-
ռյալ կա տար ման կե տան ցի դեպ քում: Սույն ի րա վա նոր մից պարզ է դառ նում, որ 
տու ժան քը քա ղա քա ցի աի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց է, քա նի որ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 369-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի կար գով կի րառ-
վում է օ րեն քով սահ ման ված կամ պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյու-
նը ոչ պատ շաճ կա տա րե լու կամ առ հա սա րակ չկա տա րե լու դեպ քում՝ նե րա ռյալ 
կա տար ման կե տան ցը։ Մի ա ժա մա նակ, տու ժան քի մի ջո ցով ա պա հով վում է այս 
կամ այն պար տա վո րու թյան կա տա րու մը, ու ս տի տու ժան քը նաև պար տա տի րոջ 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե ղա նակ է, քա նի որ այն խթա նում է հիմ ա կան 
պար տա վո րու թյան կա տա րու մը, նպաս տում է դրա ի րաց մա նը: Գոր ծող ի րա վա-
կար գա վո րում ե րի պայ ման նե րում տու ժան քի կա տա րու մը որ պես հետ ևանք 
պար տա պա նին չի ա զա տում հիմ ա կան պար տա վո րու թյան կա տա րու մից, ի հա-
կադ րու մը, օ րի նակ, Հին Հռո մի, որ տեղ տու ժան քի գան ձում ի նք նին բա ցա ռել է 
հիմ ա կան պար տա վո րու թյան կա տա րու մը։ Ը նդ հա կա ռա կը՝ այս տեղ տու ժան քը 
նպա տակ է հե տապն դում լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն ներ նա խա տե սե լու մի ջո-
ցով այն պես « ծան րաց նել» հիմ ա կան պար տա վո րու թյու նը, որ պես զի պար տա-
պանն ին քը շա հագր գիռ լի նի պար տա վո րու թյան կե տանց թույլ չտա լու հար ցում 
և զերծ մա հնա րա վոր խախ տու մից։ Ը նդ ո րում՝ հարկ է նկա տել, որ խոս քը վե-
րա բե րում է հենց հիմ ա կան պար տա վո րու թյա նը, քա նի որ տու ժանքն իր բո վան-
դա կու թյամբ չպետք է գե րա զան ցի հիմ ա կան պար տա վո րու թյա նը։ Այս պի սով՝ 
կա րե լի է հետ ևու թյուն կա տա րել, որ տու ժան քը մի գոր ծի քա կազմ (գոր ծիք) է, 
ո րը պար տա պա նի կող մից խախ տում թույլ տա լու դեպ քում վեր ջի նիս հան դեպ 
ան բա րեն պաստ պայ ման ներ ստեղ ծե լով և պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե-
սե լով՝ կան խար գե լում է հե տա գա հնա րա վոր խախ տում ե րը և մի ա ժա մա նակ 
նպաս տում է պար տա պա նի կող մից պար տա տի րոջ հան դեպ ստանձ նած հիմ ա-
կան պար տա վո րու թյան կա տար մա նը։ Նման մո տե ցու մը հաս տատ վել է ՀՀ ի րա-
վա կի րառ պրակ տի կա յում6։ Սա կայն քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի դոկտ րի նում 

6 Օրինակ՝ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը «Թամամ» արտադրական կոոպերատիվն ընդդեմ «ԱՍ-
ԿԱ» ՍՊԸ-ի՝ 22.533.430 ՀՀ դրամ բռնագանձելու պահանջի մասին, թիվ 3-27(ՏԴ) քաղաքացիական 
գործով ՀՀ 29.02.2008 թվականին կայացրած որոշմամբ արձանագրել է, որ տուժանքը պարտա-
վորությունների կատարում ապահովող երաշխիք է: Այն նպատակաուղղված է ապահովելու 
պարտապանի կողմից պարտավորության կատարումը, իսկ դրա չկատարման կամ անպատշաճ 
կատարման դեպքում նրա համար նախատեսել գույքային անբարենպաստ հետևանքներ՝ դրամական 
պատասխանատվություն...:
ՀՀ Սահմանադրական դատարանը 04.05.2018 թվականի թիվ ՍԴՈ-1412 որոշմամբ արձանագրել է, որ 
տուժանքը՝ որպես կառուցակարգ, կոչված է ազատ շուկայական հարաբերությունների պայմաններում 
ապահովելու իրավասուբյեկտների քաղաքացիաիրավական արդյունավետ գործունեությունը և 
միտված է այդ գործունեության բնագավառում իրավական պատասխանատվություն նախատեսելու 
միջոցով պայմանագրային պարտավորությունների ժամանակին ու պատշաճ կատարման համար 
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առ կա է հա կա ռակ ի րա վա կան տե սա կետն առ այն, որ տու ժանքն ա մեն ևին էլ չի 
ա պա հո վում պար տա վո րու թյան կա տա րու մը, քա նի որ վեր ջի նիս մոտ բա ցա կա-
յում է այն կա տար ման մի ջո ցը, ո րի շնոր հիվ խախտ ված ի րա վուն քի դի մաց պար-
տա տի րո ջը տրա մադր վում է պաշտ պա նու թյուն7։ Այլ հե ղի նակ նե րի կար ծի քով 
տու ժան քի ե րկ փեղկ վա ծու թյու նը ար հես տա կան է, տու ժան քը սոսկ պա տաս խա-
նատ վու թյան մի ջոց է և որ պես այդ պի սին, ի նչ պես ցան կա ցած ներ գոր ծու թյան 
կամ պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց, կա տա րում է նաև ա պա հո վող գոր ծա ռույթ8։

 Տու ժան քը կա րե լի է դա սա կար գել եր կու տե սա կի՝ պայ մա նագ րային և օ րի նա-
կան, կախ ված այն հան գա ման քից, թե ի նչ հիմ քով է ծա գել վճար ման պար տա-
վո րու թյու նը: Օ րի նա կան տու ժան քը ծա գում է օ րեն քի հա մա պա տաս խան դրույ թի 
հի ման վրա, և խախ տում թույլ տա լու դեպ քում այն կի րառ վում է պար տա վո րա-
կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում գտն վող մաս նա կից նե րի կամ քից ան կախ, 
բա ցի դրա նից՝ օ րի նա կան տու ժան քը որ ևէ փո փո խու թյան չի են թարկ վում նույ-
նիսկ կող մե րի միջև պար տա վո րու թյուն նե րի կե տան ցի հա մար այլ պայ մա նա վոր-
վա ծու թյան առ կա յու թյան պա րա գա յում: Ի սկ պայ մա նագ րային տու ժան քը սահ-
ման վում է կող մե րի նա խա ձեռ նու թյամբ, կամ քի ա զատ դրս ևոր ման սկզ բուն քով: 
Այ սինքն՝ ո րոշ դեպ քե րում հենց օ րենքն է սահ մա նում տու ժան քի չա փը, ի սկ ո րոշ 
դեպ քե րում էլ օ րեն քը կող մե րին է հնա րա վո րու թյուն տա լիս դիս պո զի տիվ կար-
գով՝ պայ մա նագ րով կամ հա մա ձայ նագ րով սահ մա նել դրա չա փը։ ՀՀ քա ղա-
քա ցի ա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դեպ քե րում դա տա րանն 
ի րա վունք ու նի հա մա մաս նո րեն պա կա սեց նե լու հենց պայ մա նագրով ո րոշ ված 
տու ժան քի ա կն հայտ ան հա մա չա փու թյու նը՝ այն դարձ նե լով պար տա վո րու թյան 
խախտ ման հետ ևանք նե րին հա մա չափ։ Գոր ծող օ րենսդրու թյամբ օ րի նա կան 
տու ժան քի տե սակ են հան դի սա նում ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգրքի 411-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս նե րը, ո րոնք հա մընդ հա նուր կի րա ռում են ստա ցել 
դա տա կան պրակ տի կա յում: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
411-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է պա տաս խա նատ վու թյան չա փը դրա մա կան պար-
տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հա մար։ Այ սինքն՝ ի սկզ բա նե օ րենս դի րը սահ մա նել 
է դրա մա կան պար տա վո րու թյան խախտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյան 
չափ, այն հա մա րե լով հա մա չափ՝ դրա մա կան պար տա վո րու թյան խախտ ման 
հա մար, ին չը ե լա կե տային նշա նա կու թյուն ու նի դրա մա կան պար տա վո րու թյան 
խախտ ման դեպ քում տու ժան քի հա մա չա փու թյան հար ցը ո րո շե լու հա մար։ Օ րի-
նա կան տույ ժե րի տե սակ ներ նա խա տես ված են նաև ի րա վուն քի այլ բնա գա-

անհրաժեշտ նախադրյալներ ստեղծելուն։
7 Տե՛ս Пучковская И.И., Неустойка не является способом обеспечения исполнения обязательств, 
Юрист, 2013, N 7, https://center-bereg.ru/b1889.html?fbclid=IwAR3Ses6n_iIuPchs0CCw7N0G3lrbL0Oc
WDokZRt9PXuc7vLm_59XWE9VS6A ։
Մանրամասն տե՛ս https://zakon.ru/blog/2015/08/25/kommentarij_k_st_329_gk_rf_sposoby_
obespecheniya_ispolneniya_obyazatelstv?fbclid=IwAR1_s9L1fwiUDwblVDwep0TzC6S8cfIh-
WUChhoGHtCsY5khXlIhTNWmt_w ։
8 Տե՛ս Բարսեղյան Տ. Կ., Գույքային պատասխանատվության ինստիտուտի էվոլյուցիան և արդիական 
հիմահարցերը, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2006, էջ 183։
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վառ նե րում, ի նչ պես օ րի նակ՝ ՀՀ հար կային օ րենսգր քում, ո րի 400-րդ հոդ վա-
ծով տույ ժե րը և տու գանք ներն ա ռան ձին նա խա տես ված են որ պես հար կային 
ի րա վա խախտ ման հա մար կի րառ վող հար կային պա տաս խա նատ վու թյան տե-
սակ։ Ը նդ ո րում՝ նույն օ րենսգր քով սահ ման ված է, որ հար կի վճա րու մը սահ-
ման ված ժամ կետ նե րից ու շաց նե լու դեպ քում որ պես լրա ցու ցիչ հար կային պար-
տա վո րու թյուն հաշ վարկ վում է տույժ՝ հար կի գու մա րը սահ ման ված ժամ կե տում 
չվ ճա րե լու կամ սահ ման ված ժամ կե տից ու շ վճա րե լու յու րա քան չյուր օր վա հա-
մար հաս տա տուն տո կո սադ րույ քով: Որ պես պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց ՀՀ 
աշ խա տան քային օ րենս գիր քը պա րու նա կում է օ րի նա կան տու ժան քի եր կու ձև։ 
Ա ռա ջինն ը նդ գրկ ված է օ րենսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, ը ստ ո րի՝ «Ե թե 
գոր ծա տու ի մեղ քով աշ խա տա վար ձի վճա րու մը կա տար վում է սույն օ րենսգր քով, 
կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով կամ կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ սահ ման ված ժամ-
կետ նե րի խախ տու մով, ա պա գոր ծա տուն աշ խա տա վար ձի վճար ման կե տանց-
ված յու րա քան չյուր օր վա հա մար աշ խա տո ղին վճա րում է տու ժանք` վճար ման 
են թա կա աշ խա տա վար ձի 0,15 տո կո սի չա փով, բայց ոչ ա վե լի, քան վճար ման 
են թա կա գու մա րի չա փը»։ Նշ վա ծը ֆի նան սա կան աս պեկտ ու նե ցող տու ժանքն 
է, ո րը մի ա ժա մա նակ սա հա մա նա փա կում է նա խա տե սել տու ժան քի ա ռա վե լա-
գույն չա փի վե րա բե րյալ։ Ի սկ ե րկ րորդ ձևը կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան մի ջոց ներն են, մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգրքում 
«Աշ խա տան քային կար գա պա հու թյու նը» 21-րդ գլ խի 223-րդ հոդ վա ծով կար գա-
վոր վող կար գա պա հա կան տույ ժե րը, ո րոնք կի րառ վում են աշ խա տան քային 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում աշ խա տան քային  կար գա պա հու թյու նը խախ տած 
աշ խա տո ղի նկատ մամբ։ Դրանք ե ն՝ նկա տո ղու թյու նը, խիստ նկա տո ղու թյու նը և 
նույն օ րենսգր քի հիմ քե րով աշ խա տան քային  պայ մա նագ րի լու ծու մը կամ ա ռան-
ձին կա տե գո րի այի աշ խա տող նե րի հա մար օ րեն քով սահ ման ված այլ կար գա պա-
հա կան տույ ժե րը, ո րոնք ևս պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց են հան դի սա նում, 
սա կայն կար գա պա հա կան բնույ թի։

 Ներ կա պա հին ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու թյունն ամ րագ րել է մի այն 
դրա մա կան տույ ժե րը, քան զի ը ստ ը նդ հա նուր կա նո նի՝ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի 369-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տից ու ղ ղա կի ո րեն բխում է, որ տու ժան քը 
դրս ևոր վում է դրա մա կան գու մա րի տես քով։ Այ դու հան դերձ, բա ցի դրա մա կա-
նից, օ րենսդ րո րեն կամ կամ քի ա զա տու թյան սկզ բուն քով դիս պո զի տիվ կար գով 
կա րող է նա խա տես վել նաև այլ բնույ թի տու ժանք՝ որ պես պա տաս խա նատ վու-
թյան մի ջոց: Այս կա պակ ցու թյամբ որ ևէ նոր մա տիվ սահ մա նա փա կում առ կա 
չէ: Օ րի նակ, որ պես տու ժանք կա րող է նա խա տես վել որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կամ 
ան գոր ծու թյուն, այն է՝ հիմ ա կան պար տա վո րու թյու նից զատ՝ հս տակ ո րոշ ված 
գու մա րին հա մար ժեք այլ գույ քի փո խան ցում որ պես սե փա կա նու թյուն, կամ այդ 
գու մա րին հա մար ժեք որ ևէ ծա ռա յու թյան մա տու ցում, ար տո նու թյան դա դա րում, 
ը նդ գր կում «սև ցու ցակ»՝ վար կային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում պար բե րա-
բար վճա րում չկա տա րե լու դեպ քում և այլն: Թվարկ ված բո լոր տե սակ նե րի կի-
րառ ման դեպ քում պահ պան վում է տու ժան քի բուն է ու թյու նը և նպա տա կը, ու ս-



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐ  2021  1-2 (259-260)

89

տի ո րո շա կի ո րեն կա րող է նպա տա կա հար մար լի նել տու ժան քի հաս կա ցու թյու նը 
ձևա կեր պել ա վե լի լայն ի մաս տով՝ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու կամ ան գոր ծու թյուն 
ցու ցա բե րե լու պար տա վո րու թյան շր ջա նակ նե րում։ 

Ի րա կա նու թյան մեջ պար տա վո րու թյան կե տան ցի դեպ քում, բա ցի հիմ ա կան 
պար տա վո րու թյու նից, հաշ վարկ ված տո կո սա գու մա րից և տու ժան քից, հա ճախ 
գանձ վում են նաև տա րաբ նույթ ան վա նում եր ու նե ցող, սա կայն ի րենց բնույ թով 
դրա մային տու ժանք հան դի սա ցող այլ « պար տա դիր վճար ներ», այն հիմ քով, որ 
դրանք կող մե րը նա խա տե սել են պայ մա նագ րով կամ հա մա ձայ նագ րով։ Այդ պի-
սին են, օ րի նակ, սպա սարկ ման վճա րը, ժամ կե տանց տո կո սի տույ ժը կամ նմա-
նա տիպ այլ վճար նե րը, ո րոնց հան րա գու մա րի ար դյուն քում գո յա ցած ը նդ հա նուր 
գու մա րը կա րող է կազ մել տա րե կան օ րի նակ 150% կամ ա վե լին։ Օ րենս դի րը գոր-
ծա ծել է հենց տու ժան քի հաս կա ցու թյու նը՝ որ պես պար տա վո րու թյան կա տար-
ման ա պա հով ման մի ջոց, ու ս տի ի րենց է ու թյամբ տու ժանք կազ մող լրա ցու ցիչ այլ 
պար տա վո րու թյուն ներ նա խա տե սե լը, այլ ան վա նում ե րով և տու ժան քից զատ, 
չի բխում օ րենսդ րի տրա մա բա նու թյու նից և կա րող է դի տարկ վել որ պես ի րա-
վուն քի չա րա շա հում։ Ե րբ տու ժանք բռ նա գան ձե լու պար տա տի րոջ սուբյեկ տիվ 
ի րա վունքն ի րաց վում է տու ժան քի օ րենսդ րա կան նպա տակ նե րին ոչ հա մա պա-
տաս խան, կա րող է խոսք գնալ ի րա վուն քի չա րա շահ ման մա սին9։ Պար տա պա նի 
կող մից թույլ տր ված կե տան ցի դեպ քում կա րող է գանձ վել բա ցա ռա պես տու-
ժանք։

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծը նվիր ված է տու ժան քը պա-
կա սեց նե լուն, այն օ րենսդ րա կան փո փո խու թյան ար դյուն քում վե րան վան վել է և 
ձևա փոխ վել՝ սահ մա նե լով ոչ մի այն տու ժան քը պա կա սեց նե լու ի րա վա կան հնա-
րա վո րու թյու նը, այլ նաև դրա ա ռա վե լա գույն թույ լատ րե լի չա փը։ Այս պես՝ «ՀՀ 
քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը գոր ծո ղու թյան մեջ դնե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին 
հոդ վա ծով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիր քը գոր ծո ղու թյան մեջ է դր վել 1999 
թվա կա նի հուն վա րի 1-ից: 1999 թ. հուն վա րի 1-ից գոր ծո ղու թյան մեջ դր ված (նախ-
կին խմ բագ րու թյամբ) ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ ե թե վճար ման են թա կա տու ժանքն ա կն հայ տո րեն ան հա մա չափ է պար-
տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևանք նե րին, դա տա րանն ի րա վունք ու նի հա մա-
չա փո րեն պա կա սեց նել այն։ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քում լրա ցում եր և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» 14.12.2017 թ. 
թիվ ՀՕ-319-Ն օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 372-րդ 
հոդ վա ծը փո փոխ վել է և շա րադր վել այլ խմ բագ րու թյամբ։ Նոր խմ բագ րու թյամբ 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը սահ մա նա փա կել է 
տու ժան քի գու մա րի ա ռա վե լա գույն չա փը` սահ մա նե լով, որ պայ մա նագ րով ո րոշ-
ված բո լոր տու ժանք նե րի հան րա գու մա րի չա փը չի կա րող գե րա զան ցել տվյալ 
պա հին առ կա պարտ քի հիմ ա կան գու մա րը: Ա վե լին՝ նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տով 
հա տուկ նշ վել է, որ նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված պայ մա նը խախ տող 

9 Տե՛ս Թորոսյան Գ.,  Թորոսյան Ս.,  Իրավունքի չարաշահում, Հայրապետ հրատ., Երևան,  2019, էջ 
150։
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հա մա ձայ նու թյունն առ ո չինչ է, ի սկ 3-րդ կե տը սահ մա նել է այն դեպ քե րը, ե րբ 
դա տա րա նը կա րող է պա կա սեց նել ո րոշ ված տու ժան քի չա փը։ Օ րենքն ըն դուն վել 
է 14.12.2017 թ., ստո րագր վել է 29.12.2017 թ. և ու ժի մեջ է մտել 08.01.2018 թ.։ Ի նչ-
պես նախ կին, այն պես էլ նոր խմ բագ րու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 
372-րդ հոդ վածն ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն է սահ մա նել դա տա րա նի հա մար 
տու ժան քի չա փը նվա զեց նե լու ա ռու մով։ Այ սինքն՝ կի րառ ված տույ ժի (ե թե կող-
մերն են սահ մա նել տույ ժի գու մա րը) հա մա չա փու թյան հար ցը կա րող է ո րոշ վել 
բա ցա ռա պես դա տա կան կար գով, ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ-
վածն այդ հար ցի լու ծու մը թո ղել է դա տա րա նի ի րա վա սու թյա նը։ Պար տա վո րու-
թյան խախտ ման հետ ևանք նե րի և տույ ժի հա րա բե րակ ցու թյան հար ցը մի ան գա-
մայն գտն վում են ի րա վա կան տի րույ թում, և դա տա րա նը դիս պո զի տիվ կար գով 
սահ ման ված տույ ժը կա րող է հա մա չա փո րեն նվա զեց նել։ Բա ցի դրա նից՝ տույ ժը 
պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց է, ի սկ պա տաս խա նատ վու թյան չա փը ո րո շե լը 
դա տա կան գոր ծա ռույթ է, ե թե, ի հար կե, առ կա են տույ ժի կի րառ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը՝ պայ մա նագ րով կամ հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված 
տույ ժի չա փը և պար տա վո րու թյան խախ տու մը։ Հետ ևա բար՝ տու ժան քի չա փին 
ան դրա դառ նա լու և դրա հա մա չա փու թյու նը ո րո շե լու գոր ծա ռույթ նե րը կա րող են 
վե րա պահ վել դա տա րա նին՝ պար տա պա նի պա հան ջից ան կախ։ Այ սինքն՝ տու-
ժան քի չա փը ո րո շե լու հա մար չպետք է պար տա դիր պայ ման հան դի սա նա պար-
տա պա նի կող մից նման պա հան ջի ներ կա յա ցու մը, այլ նման ի րա վա սու թյամբ 
հարկ է օժ տել գոր ծը քն նող և այդ հար ցին ա ռնչ վող դա տա րա նին։ Տու ժան քը 
պետք է լի նի հնա րա վոր խախտ մա նը հա մա չափ, ու ս տի սահ ման վող տու ժան քի 
չա փը պետք է ո րո շել հաշ վի առ նե լով պար տա վո րու թյան հնա րա վոր խախտ ման 
է ու թյու նը և գնա հա տե լով դրա նից ա ռա ջա ցող հետ ևանք նե րը, քա նի որ տու ժան քի 
հա մա չա փու թյան հար ցը և պար տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևանք ներն ու ղ ղա-
կի ո րեն փոխ կա պակց ված ե ն։ Պար տա վո րու թյան խախտ ման ար դյուն քում տույ-
ժի կի րա ռու մը պետք է միտ ված լի նի տվյալ կող մի մոտ ա ռա ջա ցած բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րի վե րաց մա նը: Նշ ված հիմ ա կան մո տե ցում ե րը պետք է ըն կած 
լի նեն յու րա քան չյուր սահ ման ված տու ժան քի հիմ քում։ ՀՀ ի րա վա կի րառ պրակ-
տի կա յում առ կա են բազ մա թիվ գոր ծեր, ե րբ դա տա րա նը նվա զեց րել է տու ժան քի 
չա փը` այն հա մա րե լով ոչ հա մա չափ10։ Ի սկ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան 
դիր քո րո շում է հայտ նել այն մա սին, որ, ը ստ է ու թյան, դա տա րա նի պար տա կա-
նու թյունն է յու րա քան չյուր ա ռան ձին դեպ քում ո րո շել տու ժան քի չա փը11։ Ա վե լորդ 
չէ նշել, որ տու ժան քի պա կա սեց ման վե րա բե րյալ նոր խմ բագ րու թյամբ ի րա վա-
նորմ ար դեն նե րա ռել է ո րո շա կի սահ մա նա փա կում եր՝ տու ժան քի մաք սի մալ 
չա փի ա ռն չու թյամբ, ո րով փորձ է ար վում պրակ տի կա յում բա ցա ռել ան հա վա նա-
կան մեծ չա փի տու ժանք սահ մա նե լու դեպ քե րը և ո րը նպա տա կաուղղ ված է զերծ 

10 Տե՛ս թիվ ԵՇԴ/3247/02/17, թիվ ԱՐԴ/2613/02/17, թիվ ԵԱԴԴ/4335/02/16, թիվ ԵԱԴԴ/2508/02/17, թիվ 
ԵԱԴԴ/2529/02/17 քաղաքացիական գործերը:
11 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի թիվ 3-27(ՏԴ) քաղաքացիական գործով 29.02.2008 թվականին և 
թիվ ԵԿԴ/0930/02/13 քաղաքացիական գործով 18.07.2014 թվականին կայացված որոշումերը։
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պա հել հնա րա վոր չա րա շա հում ե րից։ Այս ի րա վա կան փո փո խու թյու նը վկա յում 
է նաև այն մա սին, որ օ րենսդ րի պա հանջն է, որ պես զի յու րա քան չյուր դեպ քում 
նա խա տես վող տու ժան քը լի նի ող ջա միտ, դա բխում է սո ցի ա լա կան ար դա րու-
թյան շա հե րից։ Օ րենս դի րը սահ մա նա փա կել է տու ժան քի ա ռա վե լա գույն չա փը՝ 
դրա նով ի սկ ձևա վո րե լով ո րո շա կի սկզ բունք առ այն, որ տու ժան քի չա փը պետք 
է հա մար ժեք լի նի պար տա վո րու թյան խախտ մա նը։ Վե րոգ րյա լից ել նե լով՝ կա րե լի 
է հետ ևու թյուն կա տա րել, որ տու ժան քի չա փը չպետք է կազ մի այն պի սի գու մար, 
որ կող մե րից մե կի հա մար լի նի գեր շա հույ թի աղ բյուր, ի սկ մյու սի հա մար՝ ֆի նան-
սա կան ճգ նա ժա մի ա ռջև հայտն վե լու վտանգ։ 

Ամ փո փե լով կա տար ված հե տա զո տու թյու նը՝ կա րե լի է եզ րա հան գել, ո ր.
1. պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց հան դի սա ցող տու ժան քի վճար մամբ կա րող 

է դա դա րել հիմ ա կան պար տա վո րու թյու նը,
2. տու ժան քը, բա ցի դրա մա կան գու մա րից, կա րող է լի նել նաև ցան կա ցած 

այլ՝ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու կամ ան գոր ծու թյուն ցու ցա բե րե լու պար տա վո րու-
թյուն,

3. տա րաբ նույթ ան վա նում եր ու նե ցող, սա կայն ի րենց է ու թյամբ դրա մային 
տու ժանք հան դի սա ցող այլ լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն ներ նա խա տե սե լը, տու-
ժան քից զատ՝ չի բխում օ րենսդ րի տրա մա բա նու թյու նից և կա րող է դի տարկ վել 
որ պես ի րա վուն քի չա րա շա հում,

4. տու ժան քի չա փը ո րո շե լու հա մար պար տա դիր պայ ման կա րող է չհան դի-
սա նալ պար տա պա նի կող մից տու ժան քի պա կա սեց ման պա հան ջի ներ կա յա-
ցու մը, այլ նման ի րա վա սու թյամբ կա րող է օ ժտ վել գոր ծը քն նող և այդ հար ցին 
ա ռնչվող դա տա րա նը։

Annotation. The following scientific article describes the penalty as a measure of civil responsibility 
and a way of ensuring the fulfillment of the main obligation. The concept of a penalty, its features 
and types, purpose and conditions of application are presented. Special reference is made to the 
legal possibility and procedure for reducing the penalty in national law, in particular to the previous 
and new editions of article 372 of the Civil Code of RA. It is concluded that the penalty should be 
proportional to the consequences of the breach of obligation, due to which the possibility for one of 
the parties to receive excess profit through the penalty must be excluded, as well as the danger of 
facing a financial crisis for the other. 

Аннотация: В данной научной статье проводится анализ неустойки как мера гражданско-
правовой ответственности и способ обеспечения выполнения основного обязательства. 
Рассматриваются понятие «неустойка», его особенности и виды, цели и условия применения. 
Особо рассматриваются правовая возможность и порядок уменьшения неустойки в 
национальном праве, в частности статья 372-ая гражданского кодекса РА в прежней и новой 
редакции.  Делается вывод, что неустойка должна быть соразмерна последствиям нарушения 
обязательства, благодаря чему должна быть исключена возможность получения сверхприбыли 
посредством неустойки для одной из сторон, а для другой – опасности оказаться перед 
финансовым кризисом.
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 Բա նա լի բա ռեր - տու ժանք, պար տա պան, տու ժան քի պա կա սե ցում, պա տաս խա նատ վու-
թյան մի ջոց, պար տա վո րու թյան կա տար ման ա պա հո վում, պար տա վո րու թյան խախտ ման հետ-
ևանք, հա մա չա փու թյան հիմն ա հարց։ 

Keywords: penalty, debtor, reduction of the penalty, measure of responsibility, ensuring the 
fulfillment of obligation, consequence of a breach of obligation, the main issue of proportionality.

Ключевые слова: неустойка, должник, уменьшение неустойки, мера ответственности, 
обеспечение исполнения обязательства, последствие нарушения обязательства, основной 
вопрос соразмерности.

 
Ա. Հա կո բյան - ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և ի րա վուն քի ի նս տի տու տի հայ-

ցորդ, էլ. հաս ցե՝ annahakobyan200@mail.ru:
 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 01.02.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 01.02.2021 թ., ե րաշ-

խա վոր վել է ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
դատավոր, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս, ՀՀ փաստաբանական 
դպրոցի դասախոս, իրավագիտության թեկնածու Գոռ Թորոսյանի կող մից, ըն դուն վել է տպագ-
րու թյան 17.03.2021 թ.:
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PROBLEMS OF THE STRICT REGULATION OF THE RULES OF THE 
APPOINTMENT OF PUNISHMENT IN CRIMINAL CASES

ПРОБЛЕМЫ СТРОГОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВИЛ 
НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

 Ու սում ա սի րե լով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի նա խա գի ծը1 (այ սու հետ նաև Նա-
խա գիծ)` տես նում ե նք, որ գոր ծող ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի հա մե մա տու թյամբ 
ա ռա ջարկ վում է է ա պես սահ մա նա փա կել հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի 
նկատ մամբ պատ ժի նշա նակ ման հար ցե րում դա տա կան հայե ցո ղու թյու նը: Նա-
խագ ծով ա ռա ջարկ վում է պատ ժի նշա նակ ման կա նոն նե րի խիստ ո րո շա կի ա-
ցում` դա տա կան հայե ցո ղու թյու նը սահ մա նա փակ վում է թե՛ պատ ժի տե սա կի և 
չա փի ո րոշ ման հար ցում, թե՛ այն փաս տա ցի կրե լու կամ չկ րե լու ո րոշ ման հար-
ցում: 

Դա տա կան հայե ցո ղու թյան սահ մա նա փա կու մը պատ ժի նշա նակ ման հար-
ցում ներ կա յաց վում է այն հիմ ա վոր մամբ, որ խիստ ո րո շա կի աց ված պատ ժի 
նշա նակ ման կա նոն նե րի պայ ման նե րում դա տա րա նը պար տադր ված կլի նի նույ-
նան ման պատ ժի են թար կել ո րո շա կի ո րեն հա մընկ նող ի րա վի ճակ նե րում հան ցա-
գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձանց, ին չով փորձ է ար վում այդ ան ձանց հա վա սա-
րու թյան և ար դա րու թյան տպա վո րու թյուն ստեղ ծել: Դա ներ կա յաց վում է նաև 
որ պես կո ռուպ ցի այի դեմ պայ քա րի մի ջոց:

1 Տես` https://www.e-draft.am/projects/2115/about:
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 Սա կայն, Նա խագ ծով ա ռա ջարկ վող փո փո խու թյուն նե րը հա մա կար գային 
վեր լու ծու թյան են թար կե լով և հա մադ րե լով դա տա կան պրակ տի կա յում հան դի-
պող ի րա վի ճակ նե րի հետ, գտ նում եմ, որ այդ փո փո խու թյուն նե րը կա րող են ռո-
բո տաց նել դա տա կան հա մա կար գը և հա կա սու թյան մեջ մտ նել պատ ժի և պա-
տաս խա նատ վու թյան ան հա տա կա նաց ման, մար դա սի րու թյան, ար դա րա ցի պա-
տիժ նշա նա կե լու, ա րար քի և պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզ բունք նե րին: Այս պես`

1.  Խիստ ո րո շա կի աց վել է եր կու ծան րաց նող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան 
պայ ման նե րում կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան և ռե ցե դի վի դեպ քում պատ ժի 
նշա նակ ման կա նոն նե րը. 

Նա խագ ծի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` «Ե թե առ կա են պա տաս-
խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը ծան րաց նող եր կու կամ ա վե լի հան գա մանք ներ և 
բա ցա կա յում է պա տաս խա նատ վու թյունն ու պա տի ժը մեղ մաց նող որ ևէ հան գա-
մանք, ա պա այ լընտ րան քային սանկ ցի այի դեպ քում դա տա րա նը չի կա րող նշա-
նա կել սանկ ցի այով նա խա տես ված ա ռա վել մեղմ պատ ժա տե սա կը: 

Պա տաս խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը ծան րաց նող եր կու կամ ա վե լի հան-
գա մանք նե րի առ կա յու թյան և պա տաս խա նատ վու թյու նը, պա տի ժը մեղ մաց նող 
որ ևէ հան գա ման քի բա ցա կա յու թյան դեպ քում նշա նակ վող պա տի ժը չի կա րող 
պա կաս լի նել սույն օ րենսգր քի Հա տուկ մա սի հոդ վա ծի սանկ ցի այով նա խա տես-
ված պատ ժա տե սա կի ա ռա վե լա գույն չա փի կամ ժամ կե տի եր կու եր րոր դից (…)»։

Գտ նում ե նք, որ ծան րաց նող հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը և մեղ մաց նող 
հան գա ման քի բա ցա կա յու թյունն ի նք նին չպետք է հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած 
ան ձի պատ ժի չափն այդ աս տի ճա նի խս տաց նի: Նման կա նո նը պար տադ րում է 
դա տա րա նին ոչ մեծ և մի ջին ծան րու թյան հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձին, 
բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ հան ցա գոր ծու թյան հոդ վա ծի սանկ ցի ան ա զա տու-
թյու նից զր կե լու պա տիժ է նա խա տե սում, նշա նա կել այդ պատ ժա տե սա կը` այն էլ 
ա ռա վե լա գույն շե մի եր կու եր րոր դից ոչ պա կաս:

 Սա կայն մեր հա մոզ մամբ, բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ան ձը, ը նդ հա նուր առ-
մամբ դրա կան է բնու թագր վում, նրա կող մից կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան 
հետ ևանք նե րը հարթ վել են, և դա տա րա նի մոտ առ կա է հա մոզ մունք, որ ա վե լի 
մեղմ պատ ժա տե սա կը բա վա րար է ան ձի ու ղղ վե լու և սո ցի ա լա կան ար դա րու թյու-
նը վե րա կանգ նե լու հա մար, այս խս տա ցու մը չի կա րող ար դա րաց ված հա մար վել: 
Օ րի նակ` ե թե մի քա նի հա մա գյու ղա ցի ներ խմիչ քի ազ դե ցու թյան տակ ո րո շում են 
խմ բով կա տա րել ի րենց հա մա գյու ղա ցու գո մում գտն վող վեր ջի նիս պատ կա նող 
ձի ու հափշ տա կու թյուն, ա պա այդ ան ձանց ա րար քը կգ նա հատ վի եր կու ծան րաց-
նող հան գա մանք նե րում կա տար ված2 գո ղու թյուն, ո րը կա տար վել է պա հո ցից կամ 
օբյեկ տից3 և վե րոգ րյալ կա նո նի հա մա ձայն՝ հա մա գյու ղա ցի նե րին դա տա րա նը չի 
կա րող 2 տա րի 8 ամ սից ա վե լի պա կաս ժամ կե տով ա զա տազրկման դա տա պար-
տի: Կար ծում ե մ՝ նման կար գա վո րու մը չի կա րող ար դա րաց ված հա մար վել: 

Խնդ րա հա րույց է նաև ռե ցի դի վի դեպ քե րում պատ ժի կա նոն նե րի խս տա ցու-

2 Տե՛ս Նա խագ ծի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ և 17-րդ կե տեր:
3 Տե՛ս Նա խագ ծի 242-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կետ:
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մը: Նա խագ ծի 78-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` «Ե թե դի տա վո րյալ հան-
ցա գոր ծու թյան հա մար նախ կի նում ա զա տազրկ ման կամ ցմահ ա զա տազրկ ման 
ձևով պա տիժ կրած կամ կրող, դատ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձը կա տա րել է դի տա-
վո րյալ հան ցանք, ո րի հա մար դա տա պարտ վում է ա զա տազրկ ման, ա պա նշա-
նակ վող նվա զա գույն պա տի ժը չի կա րող պա կաս լի նել սույն օ րենսգր քի Հա տուկ 
մա սի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծի սանկ ցի այով նա խա տես ված ա զա տազրկ ման 
ձևով ա ռա վե լա գույն պատ ժի եր կու եր րոր դից (…)»։

 Վե րոգ րյալ կար գա վոր մամբ նա խագ ծի հե ղի նակ նե րը նույ նաց րել են հա-
սա րակ, վտան գա վոր և ա ռանձ նա պես վտան գա վոր ռե ցի դիվն ե րի հա մար նա-
խա տես ված պատ ժի կա նոն նե րը ի վնաս ան ձի` սահ մա նե լով բո լոր դեպ քե րում 
նվա զա գույն պատ ժի շեմ` հոդ վա ծի սանկ ցի այով նա խա տես ված ա ռա վե լա գույն 
պատ ժի եր կու եր րոր դը: Նշենք, որ, օ րի նակ, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում 
նույն պես ռե ցի դի վի բո լոր տե սակ նե րի հա մար գոր ծում է միև նույն նվա զա գույն 
շե մը, սա կայն այն կազ մում է սանկ ցի այի ա ռա վե լա գույն շե մի մեկ եր րոր դը4: Ը նդ 
ո րում, ՌԴ օ րենսդ րու թյու նը թույլ է տա լիս դա տա րա նին շեղ վել այս կա նո նից մեղ-
մաց նող հան գա ման քի առ կա յու թյան դեպ քում5:

Գտ նում ե նք, որ ռե ցի դի վի կա նոն նե րի այս չափ խս տա ցում ի րե նից ներ կա-
յաց նում է նախ կի նում դա տա պարտ ված ան ձանց հան դեպ կան խա կալ վե րա բեր-
մուն քի դրս ևո րում: Նա խա գի ծը նախ կի նում դա տա պարտ վա ծին զր կում է իր կա-
տա րած ա րար քի դի մաց հա մա չափ պա տիժ ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից բո-
լոր այն դեպ քե րում, ե րբ կա տար ված ա րար քի հան րային վտան գա վո րու թյու նում 
մեղ մաց նող հան գա մանք է առ կա: Օ րի նակ` տու ժո ղի հա կա բա րո յա կան և ցի նիկ 
գոր ծո ղու թյուն նե րից զայ րա ցած նախ կի նում դա տա պարտ ված ան ձը բռ նու թյուն 
է գոր ծադ րում և հա կա բա րո յա կան վար քա գիծ դրս ևո րած ան ձին պատ ճա ռում 
մի ջին ծան րու թյան վնաս: Ար դա րա ցի է ա րդյոք, որ այդ ան ձի պա տի ժը պետք է 
լի նի ոչ պա կաս, քան եր կու տա րի ժամ կե տով ա զա տազր կու մը6։ 

2. Մ տա հո գիչ է նաև Նա խագ ծով ա ռա ջարկ վող պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն 
չկի րա ռե լու ի նս տի տու տի խիստ սահ մա նա փա կու մը, այս պես` Նա խագ ծի 89-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` «Ե թե դա տա րա նը հան ցանք կա տա րած ան ձի 
նկատ մամբ կար ճա ժամ կետ ա զա տազրկ ման կամ ա ռա վե լա գույ նը չորս տա րի 
ժամ կե տով ա զա տազրկ ման ձևով պա տիժ նշա նա կե լով հան գում է հետ ևու թյան, 
որ պատ ժի նպա տակ նե րի ի րա կա նա ցու մը հնա րա վոր է ա ռանց պա տի ժը կրե լու, 
ա պա կա րող է ո րո շում կա յաց նել այդ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու 
մա սին (…)»: 

Գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ7 նման սահ մա նա փա կում չկա և դա տա րա նը ցան-
կա ցած դեպ քում կա րող է պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռել, ե թե հան գում 
է այն հա մոզ ման, որ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի ու ղղ վե լը հնա րա վոր 
է ա ռանց պա տի ժը փաս տա ցի կրե լու: Գտ նում ե նք, որ գոր ծող օ րենսդ րու թյան 
կար գա վո րու մը ար դա րու թյան, մար դա սի րու թյան, պատ ժի ան հա տա կա նաց ման 
սկզ բունք նե րից է բխում: Չի կա րող ան ձին պատ ժե լը լի նել ի նք նան պա տակ և 

4 Տե՛ս Ռու սաս տա նի դաշ նու թյան քրե ա կան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս ( http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e2bec0404d1dac2c1b416808f5dd491e7ba46799) 
5 Տե՛ս Ռու սաս տա նի դաշ նու թյան քրե ա կան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս։
6 Տե՛ս Նա խագ ծի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս:
7 Տե՛ս ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ ված:
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փոր ձաշր ջան սահ մա նե լու ար գել քը պայ մա նա վոր ված լի նի բա ցա ռա պես կա-
տար ված հան ցա գոր ծու թյան հա մար նա խա տես ված պատ ժի խս տու թյամբ: 

Պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու մա սով ՀՀ-ու մ առ կա է բա վա կա նին 
ո րա կյալ ի րա վա կան կար գա վո րում: Ճիշտ է, ՀՀ քրե ա կան գոր ծող օ րենսգր քի 
70-րդ հոդ վա ծը պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու պայ ման ներն առ հա-
սա րակ չի պայ մա նա վո րում կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան հան րային վտան-
գա վո րու թյամբ, սա կայն Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա դե պային ո րո շում ե րով 
այս հար ցը ստա ցել է իր ի րա վա կան կար գա վո րու մը, այն ա ռու մով, որ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը պար զա բա նել է, որ ան ձի ա ռանց պա տի ժը կրե լու ու ղղ վե լու հա մոզ-
մուն քին հան գե լու ա ռու մով, բա ցի օ րեն քով նա խա տես ված ան ձը բնու թագ րող, 
պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող և ծան րաց նող հան գա մանք նե րը հաշ վի 
առ նե լուց, ան հրա ժեշտ է նաև գնա հա տել կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան հան-
րային վտան գա վո րու թյու նը: Ա վե լին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ձևա վոր ված կա յուն 
նա խա դե պային պրակ տի կայի հա մա ձայն «(...) մշ տա պես վե րա հաս տատ վել է 
դիր քո րո շումն առ այն, որ դա տա րա նի հա մոզ վա ծու թյու նը, վս տա հու թյունն այն 
մա սին, որ ամ բաս տա նյա լի ու ղղ վե լը հնա րա վոր է ա ռանց ի րա կան պա տիժ կրե-
լու, պետք է հիմն վի օբյեկ տիվ գո յու թյուն ու նե ցող այն պի սի տվյալ նե րի հա մա կող-
մա նի վեր լու ծու թյան վրա, ո րոնք բնու թագ րում են ա րար քը, հան ցա վո րի ան ձը և 
վկա յում պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան մա սին: 
Այս կա պակ ցու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բազ միցս փաս տել է, որ, թեև, պա-
տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հետ կապ ված, ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիրքն 
ի նչ պես հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, այն պես էլ ան ձանց շր ջա նա կի որ ևէ սահ մա-
նա փա կում չի նա խա տե սում, սա կայն դա տա րա նի հետ ևու թյուն նե րը պետք է, ի 
թիվս այ լոց, հիմն ված լի նեն նաև հան ցա գոր ծու թյան հան րային վտան գա վո րու-
թյան աս տի ճա նի և բնույ թի ամ բող ջա կան գնա հատ ման վրա` հաշ վի առ նե լով 
այն պի սի գոր ծոն ներ, ի նչ պի սիք են օ րեն քով պահ պան վող հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյան բնույ թը, մեղ քի ձևը և տե սա կը, պատ ճառ ված վնա սի չա փը, պա-
տաu խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող ու ծան րաց նող հան գա մանք նե-
րը, հան ցա գոր ծու թյան հան գա մանք նե րը, ե ղա նա կը, գոր ծիք ներն ու մի ջոց նե րը, 
նպա տակ ներն ու շար ժա ռիթ նե րը և այլն»8:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է նաև, որ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի-
րա ռե լու դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել նաև մար դա-
սի րու թյան սկզ բուն քով, օ րի նակ` ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կով, և առ հա սա րակ 
դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ նի պատ ժի փաս տա ցի կրե լու նպա տա կա հար մա-
րու թյու նը:9

Գտ նում ե նք, որ մար դա սի րու թյան, պատ ժի և պա տաս խա նատ վու թյան ան հա-

8 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե ԱՆԴ/0030/01/17 քրե ա կան գոր ծով 2018 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րի 20-ին կա յաց րած ո րոշ ման 11-րդ կե տը: http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_
id=13229323905402292
9 Տե՛ս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ե ԿԴ/0289/01/17 քրե ա կան գոր ծով 2020 թվա կա նի հուն վա րի 
10-ին կա յաց րած ո րոշ ման 18.1 կե տը:
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տա կա նաց ման, ար դա րա ցի ու թյան սկզ բունք նե րից ել նե լով՝ չի կա րե լի ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քում զուտ հան ցա գոր ծու թյան սանկ ցի այի նվա զա գույն շե մով պայ-
մա նա վոր ված սահ մա նել պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն կի րա ռե լու ար գելք: Պրակ-
տի կա յում նման կար գա վո րու մը հան գեց նե լու է այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի, ե րբ 
դա տա րանն իր խղ ճին հա կա ռակ ան ձին, ո րի ու ղղ վելն ա ռեր ևույթ հնա րա վոր է 
ա ռանց պա տի ժը կրե լու, հինգ տա րի և բարձր ժամ կե տով ա զա տազրկ ման է դա-
տա պար տե լու: Նշենք, օ րի նակ, որ Նա խագ ծի հա մա ձայն՝ են թաս պայի կող մից իր 
վե րա դա սի նկատ մամբ բռ նու թյուն գոր ծադ րե լը կամ գոր ծադ րե լու սպառ նա լի քը 
պատժ վում է հին գից տա սը տա րի ժամ կե տով ա զա տազրկ մամբ10: Սա կայն դա-
տա կան պրակ տի կան ցույց է տա լիս, որ, որ պես կա նոն, նման ա րարք նե րի կա-
տար ման մեջ լի նում է ե րկ կող մա նի մե ղա վո րու թյուն և շատ դեպ քե րում ստո րա դաս 
հրա մա նա տա րը բռ նու թյուն է գոր ծադ րում վե րա դաս հրա մա նա տա րի սադ րան քի 
հետ ևան քով: Կար ծում եմ, ե թե Նա խա գիծն ըն դուն վի ա ռա ջարկ վող խմ բագ րու-
թյամբ, ա պա հա սա րա կու թյա նը պի տա նի բազ մա թիվ քա ղա քա ցի ներ ա նար դա-
րա ցի ո րեն, մա սամբ մե խա նի կո րեն, կհայտն վեն ա նա զա տու թյան մեջ: 

3. Նա խագ ծով խիստ ո րո շա կի աց վել է նաև Քրե ա կան օ րենսգր քի Հա տուկ 
մա սի հոդ վա ծի սանկ ցի այով նա խա տես ված պատ ժից ա վե լի մեղմ պա տիժ նշա-
նա կե լու գոր ծող ի րա վա կար գա վո րու մը: Այս պես` Նա խագ ծի 74-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն` «Ե թե հան ցա գոր ծու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ե ղել հան ցա-
գոր ծու թյու նից տու ժած ան ձի հա կաի րա վա կան վար քագ ծով կամ հան ցան քը 
կա տար վել է հար կադ րան քի ազ դե ցու թյամբ կամ, ե թե հան ցան քը կա տար վել է 
կյան քի ծանր հան գա մանք նե րի զու գորդ մամբ, կամ առ կա են ե րեք կամ ա վե լի 
օ րեն քով նա խա տես ված մեղ մաց նող հան գա մանք ներ, ե թե նշ ված ներն այն աս-
տի ճան են նվա զեց րել ան ձի կամ նրա կա տա րած ա րար քի հան րային վտան գա-
վո րու թյան աս տի ճա նը, որ դա տա րա նի հա մոզ մամբ սույն օ րենսգր քի Հա տուկ 
մա սի հոդ վա ծի սանկ ցի այով նա խա տես ված պատ ժի նվա զա գույն չա փը խիստ 
է տվյալ ան ձի հա մար, ի նչ պես նաև խմ բի կող մից կա տար ված հան ցան քի մաս-
նակ ցի կող մից այդ խմ բի հան ցա գոր ծու թյու նը բա ցա հայ տե լուն ա ջակ ցե լու դեպ-
քում դա տա րա նը կա րող է նշա նա կել սույն օ րենսգր քի Հա տուկ մա սի հա մա պա-
տաս խան հոդ վա ծի կամ հոդ վա ծի մա սի սանկ ցի այով նա խա տես ված պատ ժի 
նվա զա գույն չա փից պա կաս պա տիժ կամ ա վե լի մեղմ պատ ժա տե սակ, քան նա-
խա տես ված է այդ հոդ վա ծով կամ հոդ վա ծի մա սով»։ 

Այս պես, ե թե գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ, օ րեն քով նա խա տես վա ծից ա վե լի մեղմ 
պատ ժա տե սակ կամ նվա զա գույն պատ ժի շե մից ա վե լի ցածր ժամ կե տով պա տիժ 
նշա նա կե լու հա մար դա տա րանն ու նի ո րո շա կի հայե ցո ղու թյուն, քա նի որ ի նքն է 
գնա հա տում կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք ներն ա րդյոք բա ցա ռի՞կ են, թե՞ ոչ (տես 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 64-րդ հոդ ված), նա խագ ծով հս տա կեց վել են, թե որ 
դեպ քե րում կա րող է դա տա րա նը կի րա ռել այս գոր ծի քը, թվար կե լով կոնկ րետ 
ե րեք մեղ մաց նող հան գա մանք նե րի տե սակ ներ, ի նչ պես նաև այլ դեպ քեր, ե րբ 

10 Տե՛ս Նա խագ ծի 479-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 2-րդ կետ:
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առ կա է ե րե քից ա վե լի մեղ մաց նող հան գա մանք:
 Կար ծում ե նք, որ դա տա կան հայե ցո ղու թյան վե րոգ րյալ սահ մա նա փա կում ե-

րը կա րող են բե րել ի րա վի ճակ նե րի, ե րբ դա տա րա նը ստիպ ված է լի նե լու ան ձի 
նկատ մամբ ա կն հայտ ոչ ար դա րա ցի (խիստ պա տիժ) նշա նա կել, քա նի որ օ րեն-
քով հնա րա վոր չէ նա խա տե սել ա րար քի հան րային վտան գա վո րու թյու նը է ա պես 
նվա զեց նող բո լոր հնա րա վոր հան գա մանք նե րը և յու րա քան չյուր գործ ու նի իր 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Այս ա ռու մով հե տաքր քիր օ րի նակ է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ 
Ե ՔՐԴ/0057/01/08 քրե ա կան գոր ծով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 64-րդ հոդ վա ծի 
կի րառ ման ի րա վա չա փու թյան ար ձա նագ րում Ա շոտ Գրի գո րյա նի նկատ մամբ, 
ո րը ե կե ղե ցուց ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի գու մար էր հափշ տա կել ե կե ղե-
ցում աշ խա տե լու ըն թաց քում: Նշ ված գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ 
ամ բաս տա նյա լը, լի նե լով ե րկ կող մա նի ծնո ղա զուրկ և վա րե լով թա փա ռաշր ջիկ 
կյանք, 2004 թ. ը նդ գրկ վել էր « Թու ֆեն կյան» հիմ ադ րա մի « Մենք պար տա վոր 
ե նք ապ րել» ծրագ րի շր ջա նա կում և ան ցել էր աշ խա տան քի ե կե ղե ցում: Աշ խա-
տան քի ըն թաց քում, հափշ տա կե լով ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րի գու մար ներ, 
դրանց մեծ մա սը, որ պես բա րե գոր ծու թյուն, նվի րա բե րել էր ծնո ղա զուրկ ե րե խա-
նե րին օգ նող բա րե գոր ծա կան հիմ ադ րամ ե րին:

 Վե րոգ րյալ գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել էր իր դիր քո րո շու-
մը առ այն, որ օ րեն քով նա խա տես վա ծից ա վե լի մեղմ պա տիժ նշա նա կե լիս. «... 
կար ևո րը ոչ թե պա տի ժը մեղ մաց նող տվյալ նե րի քա նակն է, այլ այն, թե ի նչ քա-
նով են դրանք է ա կա նո րեն ազ դել հան ցան քի՝ հան րու թյան հա մար վտան գա վո-
րու թյան աս տի ճա նի նվա զեց ման վրա...» 11: Հատ կան շա կան է, որ տվյալ գոր ծով, 
Նա խագ ծով ա ռա ջարկ վող փո փո խու թյուն նե րը ըն դու նե լու դեպ քում, հնա րա-
վոր չէր լի նի օ րեն քով նա խա տես վա ծից ա վե լի մեղմ պա տիժ նշա նա կել, ին չով 
ա ռնվազն կխախտ վեր մար դա սի րու թյան սկզ բուն քը:

 Պետք է նշել, որ Դա տա վոր նե րի հայե ցո ղու թյան հար ցը միշտ գտն վել է ի րա-
վա բան գիտ նա կան նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: 

Այս պես, գիտ նա կան Բավ սու նը նշում է. «...դա տա վոր նե րի ի րա վա գի տակ ցու-
թյունն օբյեկ տի վո րեն հնա րա վոր չէ նույ նաց նել, որ պի սի պայ ման նե րում պատ ժի 
տե սա կի և չա փի ը նտ րու թյան հար ցում դա տա կան լայն հայե ցո ղու թյան դեպ քում 
հնա րա վոր չէ հաս նել տար բեր դա տա վոր նե րի կող մից նույ նա կան կամ նույ նան-
ման պա տիժ նե րի նշա նակ ման միև նույն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար, ե րբ 
հա ման ման են գոր ծի հան գա մանք նե րը և հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող տվյալ-
նե րը»12։

 Գիտ նա կան Գի տի նո վան նշում է. «Ք րե ա կան ի րա վուն քի նոր մե րը կի րա ռե լիս 
ան խու սա փե լի է դա տա կան հայե ցո ղու թյան դրս ևո րու մը, ին չը պայ մա նա վոր ված 
է մի շարք օբյեկ տիվ հան գա մանք նե րով` 

11 Տե՛ս` Հ. Հա բե շյա նի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2007 թ. օ գոս տո սի 30-ի ո րո շու մը: 
12 Տե՛ս Бавсун М.В., Судебное усмотрение при назначении наказания и проблемы его ограничения в 
УК РФ // Журнал рос. права., 2007, № 9։
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ա. հա սա րա կու թյան գո յու թյան պայ ման նե րի ա րագ փո փո խու թյու նը,
բ. ի րա վուն քի ո րո շա կի ու թյան և կյան քի ան վերջ բազ մա զա նու թյան միջև հա-

մա պա տաս խա նու թյան ա պա հով ման ան հնա րի նու թյու նը,
գ. նոր մի բո լոր կա ռուց ված քային բա ղադ րիչ նե րի կոշտ կար գա վոր ման 

անհնա րի նու թյու նը,
դ. նոր մե րի տեխ նի կաի րա վա կան ան կա տա րու թյու նը, ո րն ան հնա րին է դարձ-

նում նրանց կի րա ռու մը ա ռանց դա տա կան մեկ նա բա նու թյան»13։ 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քրե ա կան օ րենսգր քում վե րոն շյալ ի րա վա նոր մե րը 

նա խա տես ված են ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի գոր ծող տար բե րա կի նմա նու թյամբ, 
ի նչն, իմ հա մոզ մամբ, ա վե լի ար դյու նա վետ է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
և պատ ժի ան հա տա կա նաց ման սկզ բուն քով ա ռաջ նորդ վե լու հա մար: Նվա զեց-
նե լով և գրե թե մի նի մա լի հասց նե լով դա տա րա նի դե րը նշա նակ վող պատ ժա տե-
սա կի և պատ ժա չա փի ո րոշ ման հար ցում՝ օ րենսդ րի կող մից է ա կա նո րեն սահ-
մա նա փակ վում է վե րոն շյալ սկզ բուն քի կի րա ռու թյու նը, ի նչն ան թույ լատ րե լի է: 
Որ քան էլ խորն ու սում ա սիր վի հան ցա վո րու թյան է ու թյունն ու մա կար դա կը, 
հնա րա վոր չէ նա խա տե սել հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում ա պա գա յում 
կա տար վող փո փո խու թյուն նե րը, բո լոր հան ցա վոր ա րարք նե րի հան գա մանք նե-
րը, քա նի որ յու րա քան չյուր դեպք յու րո վի տար բեր վում է նա խորդ դեպ քե րից, 
ու ս տի դա տա րա նին պետք է տալ ան հրա ժեշտ հայե ցո ղու թյուն, այլ ոչ թե դա տա-
րա նին դարձ նել ըն դա մե նը տեխ նի կա կան գոր ծա ռույթ ներ կա տա րող մար մին: 
Այ լա պես սպառ նա լի քի տակ է հայտն վում պա տաս խա նատ վու թյան և պատ ժի 
ան հա տա կա նաց ման սկզ բուն քի կի րա ռու մը, ո րը քրե ա կան ի րա վուն քի կար ևո-
րա գույն դրույթ նե րից է: Ո ւս տի` օ րեն քով նա խա տես վա ծից ա վե լի մեղմ պա տիժ 
նշա նա կե լու, պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու և ը նդ հան րա պես պատ ժի 
նվա զա գույն շե մը ո րո շե լու հար ցե րում դա տա րա նին ան հրա ժեշտ է լայն լի ա զո-
րու թյուն ներ տալ, քա նի որ յու րա քան չյուր հան ցա գոր ծու թյուն ու նի իր ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը: 

Ե թե Նա խագ ծի հե ղի նակ նե րի նպա տա կը կո ռուպ ցի ոն ռիս կե րի նվա զե ցում 
է, ա պա չենք կար ծում, որ այդ նպա տա կին հաս նե լու այլ մի ջոց ներ չկան և մի ակ 
մի ջո ցը այն է, որ դա տա րա նին պար տա վո րեց վի իր խղ ճին հա կա ռակ ո րո շում-
ներ կա յաց նել և վե րած վել դահ ճի: Պա տիժ նե րի նշա նակ ման հար ցում դա տա-
կան հայե ցո ղու թյան դրս ևոր ման սահ մա նա փակ ման բա ցա սա կան հետ ևանք նե-
րը գե րակշ ռում են դրա կա նին, և առ հա սա րակ չենք կար ծում, որ պա տիժ նե րի 
նշա նակ ման հար ցում մա թե մա տի կա կան կա նոն նե րի կի րառ մամբ կա րե լի է հաս-
նել ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան: Սա կայն, ե թե են թադ րենք, որ կա րե լի է հաս նել, 
ա պա չենք գտ նում, որ մար դա սի րու թյան, պատ ժի ան հա տա կա նաց ման, ա րար-
քի հան րային վտան գա վո րու թյան և պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզ բունք նե րը կա-
րե լի է ստո րա դա սել ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քին: 

Գտ նում ե նք, որ վե րոգ րյալ փո փո խու թյուն նե րի մա սով կամ պետք է Նա խա-

13 Տե՛ս Гитинова М.М., Проблема судейского усмотрения в уголовном праве при назначении уголовного 
наказания// Вестник 2016 N 01.
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գի ծը մերժ վի և պահ պան վի նախ կին ի րա վա կար գա վո րու մը կամ պետք է ա ռան-
ձին հոդ ված սահ մա նել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում, ո րը, հիմ վե լով ՀՀ սահ մա-
նադ րու թյան 71-րդ և 78-րդ հոդ ված նե րի վրա, կսահ մա նի դա տա րա նի հայե ցո-
ղու թյունն օ րեն քով նա խա տես վա ծից ա վե լի մեղմ պա տիժ նշա նա կե լու14 բո լոր 
այն դեպ քե րում, ե րբ հան ցա գոր ծու թյան կամ այն կա տա րող ան ձի ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը հաշ վի առ նե լով՝ դա տա րա նը կգտ նի, որ քրե ա կան օ րենսգր քի 
ը նդ հա նուր և հա տուկ մա սի կա նոն նե րով ստաց վող նվա զա գույն պատ ժի շե մը 
հա մա չափ չէ ա րար քի կամ այն կա տա րող ան ձի հան րային վտան գա վո րու թյա նը, 
և որ նման պա տիժ նշա նա կե լով՝ կխախտ վի հիմ ա կան ի րա վունք նե րի և ա զա-
տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման հա մա չա փու թյան սկզ բուն քը:

Annotation. The article examines the proposed changes in the order of sentencing in the draft 
of the new Criminal Code. In particular, a comparative legal analysis of the current Criminal Code 
and the draft new Criminal Code of the Republic of Armenia in relation to the rules for imposing 
a sentence was carried out. The author criticizes the strict regulation of the relevant norms, which 
reduce the level of judicial discretion, thereby depriving the court of the opportunity to impose 
punishment according to conscience, based on the specific circumstances of the case and taking 
into account the social danger of the crime committed and the characteristics of the person who 
committed the crime.

Аннотация. В статье рассматриваются предлагаемые в проекте нового Уголовного кодекса 
изменения в порядке назначения наказания. В частности, проведен сравнительно-правовой 
анализ действующего Уголовного кодекса и проекта нового Уголовного кодекса Республики 
Армения в отношении правил назначения наказания. Автор критикует строгое регулирование 
соответствующих норм,  которые снижают уровень судебного усмотрения, тем самым лишая 
суд возможности назначать наказание по совести, исходя из конкретных обстоятельств 
дела и с учетом общественной опасности совершенного преступления и особенностей лица, 
совершившего преступление.

 Բա նա լի բա ռեր - քրե ա կան ի րա վունք, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի նա խա գիծ, պա տիժ նե րի 
նշա նակ ման կա նոն ներ, դա տա կան հայե ցո ղու թյուն:

 Keywords: criminal law, the draft of the new Criminal Code of RA, Rules for the imposition of 
a penalty, judicial discretion.

Ключевые слова: уголовное право, проект Уголовного кодекса РА, правила назначения 
наказания, судебное усмотрение.
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PARTICULAR CRUELTY AS AN EVALUATIVE CATEGORY
 

ОСОБАЯ ЖЕСТОКОСТЬ КАК ОЦЕНОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ 

Ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը՝ որ պես պա տաս խա նատ վու թյու նը ծան րաց նող 
հան գա մանք, քրե ա կան օ րենսգր քի հա տուկ մա սի հա մա պա տաս խան հոդ վա-
ծով նա խա տես ված հատ կա նիշ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան և Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան քրե ա կան օ րենսգր քե րում ըն դուն վել  է հա մա պա տաս խա նա-
բար 1960 և 1961 թվա կան նե րին, փո խա րի նե լով ցա րա կան Ռու սաս տա նի 1845, 
1903 թվա կան նե րի օ րենք նե րի ժո ղո վա ծու նե րով, Խորհր դային Ռու սաս տա նի 
1922, 1926 թվա կան նե րի և Խորհր դային Հա յաս տա նի 1927 թվա կա նի քրե ա կան 
օ րենսգր քե րով սահ ման ված «ս պա նու թյունն ա ռան ձին տան ջա լի ե ղա նա կով կա-
տա րե լը» վեր տա ռու թյամբ հան ցա կազ մին։ Օ րենսդ րա կան այս փո փո խու թյունն 
ար ժա նա ցավ քրե ա գետ նե րի հա վա նու թյա նը և հա ջո ղու թյամբ կի րառ վեց նաև 
գործ նա կա նում, որ քա նով որ ա ռան ձին դա ժա նու թյուն ձևա կեր պում իր բո վան-
դա կային ի մաս տով ա ռա վել լայն և ը նդ գր կուն էր, քան նա խորդ ձևա կեր պու մը 
և իր մեջ ը նդ գր կում էր ոչ մի այն ա ռանձ նա կի տան ջա լի ե ղա նա կով կա տար ված 
հան ցա վոր ա րարք նե րը, այլև ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը վկայող բազ մա թիվ այլ 
հան գա մանք ներ։ Պա տա հա կան չէ, որ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 1996 թվա-
կա նի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2003 թվա կա նի քրե ա կան օ րենսգր քե-
րը նույ նու թյամբ պահ պա նել են «ս պա նու թյունն ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա-
տա րե լը» հան ցա կազ մը, ո րը նույ նու թյամբ պահ պան վել է նաև ՀՀ քրե ա կան նոր 
օ րենսգր քի նա խագ ծում։

«Ա ռան ձին դա ժա նու թյուն» հատ կա նի շի և որ պես ամ բող ջու թյուն եր ևույ թի ու 
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նրա բա ղադ րիչ նե րի գնա հա տո ղա կան բնույ թի մա սին կանդ րա դառ նանք ա ռան-
ձին դա ժա նու թյան հաս կա ցու թյան բա ցա հայտ ման և սահ ման ման ժա մա նակ, 
նկա տե լով, որ օ րենս դի րը չի պար զա բա նում ա ռան ձին դա ժա նու թյան բո վան դա-
կու թյու նը՝ հար ցի լու ծու մը թող նե լով վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի ի րա վա-
սու թյա նը։ 

Ընդ հան րա պես, քրե ա կան օ րեն քում օ րենսդ րի կող մից եր բեմ օգ տա գործ-
վում են այն պի սի հաս կա ցու թյուն ներ, ո րոնց բա ցատ րու թյունն օբյեկ տի վո րեն չի 
տր վում, ի նչն ա մեն ևին էլ օ րենսդ րի թե րա ցու մը չէ։ Օ րենսդ րի նման մո տե ցում 
ար դա րաց ված է, ի րա վա չափ և պա հանջ ված։ Եր բեմ այն ար վում է քրե ա կան 
օ րեն քը բազ մա թիվ ու տա րա տե սակ, ա վե լորդ և բարդ ձևա կեր պում ե րով չծան-
րա բեռ նե լու նպա տա կով՝ հա մա պա տաս խան հան ցա կազ մի գնա հա տո ղա կան 
հատ կա նիշ նե րի պարզ ձևա կերպ մամբ, ի սկ դրանց բո վան դա կային բա ցա հայ-
տում օ րենս դի րը կա պում է տվյալ հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ կող-
մե րի ու նրանց բա ղադ րիչ նե րի ման րակր կիտ պար զա բան ման, վեր լու ծու թյան և 
գնա հատ ման հետ։ Օ րենսդ րի կող մից օգ տա գործ վող նման հաս կա ցու թյուն նե րը, 
ո րոնց բո վան դա կու թյու նը քրե ա կան օ րեն քում բա ցա հայտ ված չէ, այլ այն, գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մանք նե րից ել նե լով, բա ցա հայտ վում է ի րա վա կի րա ռի կող-
մից՝ ըն դուն ված է ան վա նել գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա ներ:

Ընդ հան րա պես, քրե ա կան ի րա վուն քում գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե-
րը մշտա պես ե ղել են, կան և կլի նեն, որ քա նով որ ա ռանց դրանց հնա րա վոր չէ 
ի րա կա նաց նել քրե աի րա վա կան գոր ծա ռույթ։ Այդ ի սկ ա ռու մով գնա հա տո ղա կան 
կա տե գո րի ա նե րը մշ տա պես ե ղել են ի նչ պես տե սա բան ի րա վա գետ նե րի, այն-
պես էլ ի րա վա կի րառ նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում։ Գնա հա տո ղա կան կա տե-
գո րի ա նե րի խն դիր նե րին են ան դրա դար ձել մաս նա վո րա պես Լ. Ա. Ա նդ րե ևան, 
Ս. Վ. Բո րո դի նը, Ս. Ս. Բեզ րու կո վը, Յու. Մ. Բրայ նի նը, Լ. Դ. Գաուխ մա նը, Ա. 
Ն. Իգ նա տո վը, Ն. Գ.Կադ նի կո վը, Մ. Ի. Կո վալյո վը, Ա. Ն. Կրա սի կո վը, Պ. Յու. 
Կոնս տան տի նո վը, Լ. Պ. Կրուգ լի կո վը, Վ. Ն. Կուդ րյավց ևը, Ա. Վ. Նաու մո վը, Ա. 
Ի. Ստ րել նի կո վը, Ս. Կ. Պի տերց ևը, Տ. Ա. Պլակսինա, Է. Ֆ. Պո բե գայ լոն, Գ. Ի. 
Չե չե լը, Ե. Ա. Ֆրո լո վը, Վ. Ի. Գլադ կի խը, Ե. Ն. Մաս լո վան, Օ. Ա. Շու մի լի նան, 
Ս. Վ. Ռաս տո րո պո վը, Ա. Գ. Մեն շի կո վան և այլք։ Նշ ված հե ղի նակ նե րի աշ խա-
տու թյուն նե րում կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ո րակ ման վե րա բե րյալ տե սա կան և 
գործ նա կան այն պի սի ա ռա ջար կու թյուն ներ, հետ ևու թյուն ներ, եզ րա կա ցու թյուն-
ներ, ո րոնք կար ևոր նշա նա կու թյուն են ու նե ցել գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա-
նե րի ու սում ա սիր ման, մեկ նա բան ման և կի րառ ման հար ցում։ Դրա հետ մեկ տեղ 
քն նարկ վող խնդ րի ոչ բո լոր հար ցերն են բա վա կա նա չափ լու սա բան վել նշ ված 
և այլ հե ղի նակ նե րի աշ խա տու թյուն նե րում, ո րը պայ մա նա վոր ված է եր ևույ թի 
բար դու թյամբ և ա նո րո շու թյամբ։ Բո լոր դեպ քե րում գնա հա տո ղա կան կա տե գո-
րի ա նե րի ու սում ա սիր ման ար դյուն քում վեր ջին ներս սե փա կան հայե ցա կար գը 
պայ մա նա վո րում են կոնկ րետ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րով։ Ի սկ ի րա-
վա կի րառ նե րի շր ջա նա կում կա տար ված հար ցում ե րը ցույց են տվել, որ նրանց 
բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նը խն դիր ներ ու նի՝ կապ ված գնա հա տո ղա կան կա-
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տե գո րի ա ներ պա րու նա կող նոր մե րի կի րառ ման հետ։ 
Դժ վար չէ նկա տել, որ գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րը ներ կա յումս նույն-

պես ի րեն ցից ներ կա յաց նում են քրե ա կան ի րա վուն քի բարդ և ոչ հա մա լիր հե-
տա զոտ ված ո լորտ։ Ի նչ պես նկա տել են Վ. Ի. Գլադ կի խը և Ե. Ն. Մաս լո վան, 
«օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ե րի հս տա կու թյու նը և կոնկ րե տու թյու նը հնա-
րա վոր է մի այն մինչև ո րո շա կի սահ ման նե րը։ Այլ կերպ ա սած, քրե ա կան օ րեն-
քի նոր մի «ա զա տու մը» հա րա բե րա կան ո րա շա կի ու թյու նից ու ղ ղա կի ան հնար է, 
ո րն էլ իր հեր թին խն դիր է դնում քրե ա կան օ րեն քի շր ջա նա կում ու սում ա սի րել 
գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի կի րառ ման տեխ նո լո գի ա նե րի հետ կապ ված 
խնդ րա հա րույց հար ցե րը, ո րոնք ա ռա ջին հեր թին կապ ված են այն պի սի եզ րու-
թա բա նու թյան գոր ծած ման հետ, որոնք նոր մի կա ռուց ված քում չու նեն հս տակ 
ո րո շա կի ու թյուն և ի րա վա կի րա ռի կող մից մեկ նա բա նե լիս դժ վա րու թյուն ներ են 
ա ռա ջաց նում։ 

Գ նա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի ոչ բա վա րար ո րո շա կի ու թյու նը, նրանց 
մի մա սի բազ մի մաս տու թյու նը, նրանց բո վան դա կու թյան ոչ հս տակ լի նե լը, որ-
պես կա նոն, նրանց կի րառ ման և հաս կա նա լու վե րա բե րյալ պար զա բան ման ու 
օ րեն քում ցու ցում ե րի ամ րագր ման բա ցա կա յու թյու նը ստի պում են ի րա վա կի րա-
ռին վե րոն շյալ հաս կա ցու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը « վեր ծա նել» և ի մաս տա-
վո րել սե փա կան հայե ցո ղու թյամբ և սե փա կան պատ կե րա ցում ե րից ել նե լով»1:

Բ նա կան է, որ օ րեն քի կի րառ ման ժա մա նակ որ քան քիչ լի նեն գնա հա տո-
ղա կան կա տե գո րի ա նե րը, այն քան ա վե լի դյու րին կլի նեն կա տար ված ա րար քի 
ո րակ ման հետ կապ ված խն դիր նե րի լու ծու մը և քիչ կլի նեն տա րըն թեր ցում երն 
ու մեկ նա բա նու թյուն նե րը։ Սա կայն, խն դիրն այն է, որ կան այն պի սի գնա հա-
տո ղա կան կա տե գո րի ա ներ ա ռանց ո րոնց հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել ի րա վա-
կան գոր ծա ռույթ ը նդ հան րա պես։ Այդ պի սի գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րից 
է ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը, ո րը ՀՀ քրե ա կան օ րենսդ րու թյան մեջ ամ րագր վել է 
որ պես սպա նու թյու նը, դի տա վո րու թյամբ ա ռող ջու թյա նը ծանր և մի ջին ծան րու-
թյան վնաս պատ ճա ռե լը, ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ կամ հո գե կան ու ժեղ տա ռա-
պանք պատ ճա ռե լը, բռ նա բա րու թյու նը և սեք սու ալ բնույ թի բռ նի գոր ծո ղու թյուն-
նե րը ո րա կյալ դարձ նող հատ կա նիշ, ի նչ պես նաև պա տի ժը և պա տաս խա նատ-
վու թյու նը ծան րաց նող հան գա մանք։ 

Ինչ պես նշել է ա կա դե մի կոս Վ.Ն. Կուդ րյավց ևը. «Օ րեն քում գնա հա տո ղա կան 
կա տե գո րի ա նե րի առ կա յու թյունն ան խու սա փե լի է։ Դրանք օգ տա կար են, ե թե 
նա խա տես ված են ան հրա ժեշտ դեպ քե րի հա մար և ե րբ դրանք գործ նա կա նում 
ճիշտ են կի րառ վում»2: 

Քն նար կե լով հան ցա կազ մի հատ կա նիշ ներն ը ստ  ո րո շա կի ու թյան չա փա նի շի՝ 
Վ. Ն. Կուդ րյավցևն այն բա ժա նում է  եր կու խմ բի՝ ո րո շա կի ի և գնա հա տո ղա կա-
նի։ Հե ղի նա կի կար ծի քով, ո րո շա կի են այն հատ կա նիշ նե րը, ո րոնց բո վան դա-

1 Տե՛ս Гладких М.И., Маслова Е.Н.,Оценочные категории в квалифицированных видах убийств, М., 
2009, էջ 5-6:
2 Տե՛ս Кудрявцев В.Н., Причины правонарушений, М., 1976, էջ 69:
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կու թյունն օ րենսդ րի կող մից բա ցա հայտ վել է օ րեն քում, ի սկ գնա հա տո ղա կանն 
այն հատ կա նիշ ներն են, ո րոնց բո վան դա կու թյունն օ րենսդ րի կող մից օ րեն քում 
չի բա ցա հայտ վել և ո րոնք մե ծա մա սամբ բա ցա հայտ վում են օ րեն քը կի րա ռող 
ի րա վա բա նի ի րա վա գի տակ ցու թյամբ՝ հաշ վի առ նե լով քրե ա կան օ րենսգր քի պա-
հանջ նե րը և կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րը3:

 Օ. Ա. Շու մի լի նայի կար ծի քով, գնա հա տո ղա կան է հա մար վում « հաս կա ցու-
թյու նը, ո րի բո վան դա կու թյու նը չի կոնկ րե տաց ված տվյալ քրե ա կան օ րեն քում և 
ո րոշ վում է ի րա վա կի րա ռի կող մից՝ հաշ վի առ նե լով քրե ա կան գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք նե րը»4:

Ըստ Լ. Դ. Գաուխ մա նի՝ հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րը նրա ի մա ցա-
բա նա կան տե սա կե տից բա ժան վում են  եր կու խմ բի՝ օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ 
հատ կա նիշ նե րի, ի սկ ը ստ ո րո շա կի ու թյան՝ ո րո շա կի ի և գնա հա տո ղա կա նի։ 
Հա մա ձայ նե լով գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի բեր ված սահ ման ման հետ՝ 
հե ղի նա կը մի ա ժա մա նակ չի հա մա ձայ նել Վ. Ն. Կուդ րյավց ևի կող մից գնա հա-
տո ղա կան հատ կա նիշ նե րը որ պես փո փո խա կան հատ կա նիշ նե րի տե սակ նե րից 
մե կը հա մա րե լու դրույ թին5, նկա տե լով, որ գնա հա տո ղա կան և փո փո խա կան 
հատ կա նիշ ներն ի նք նու րույն և տար բեր ի րա վա կան կա տե գո րի ա ներ են, և ո ր՝ 
գնա հա տո ղա կան հաս կա ցու թյուն նե րի ի մաս տը քրե ա կան օ րեն քի գոր ծո ղու թյան 
ըն թաց քում որ պես այդ պի սին չի փոխ վում  և սուբյեկ տի վո րեն նրանց բո վան դա-
կու թյու նը բա ցա հայտ վում է ի րա վա կի րա ռի կող մից՝ ել նե լով ան ձնա կան փոր ձից, 
գի տե լիք նե րից, այս կամ այն տե սա կան հայե ցա կար գին հակ ված լի նե լուց, ո րոնք 
էլ, որ պես կա նոն, մի ան շա նակ չեն6։ 

Ս. Ս. Բեզ րու կո վը նույն պես նկա տում է, որ մի շարք գնա հա տո ղա կան կա-
տե գո րի ա ներ օ րեն քում չեն պար զա բան վում, մեկ նա բան վում, օ րենս դիրն այդ 
ի րա վուն քը վե րա պա հում է տվյալ նոր մը կի րա ռող սուբյեկտ նե րին։ Գնա հա տո-
ղա կան կա տե գո րի ա նե րի ոչ բա վա րար ո րո շա կի ու թյու նը, բազ մի մաս տու թյու նը, 
նրանց բո վան դա կու թյան ոչ բա վա րար հս տա կու թյու նը, ի նչ պես նաև, որ պես 
կա նոն, օ րեն քում նրանց կի րառ ման վե րա բե րյալ ցու ցում ե րի բա ցա կա յու թյու նը 
ստի պում են ի րա վա կի րա ռին նման հաս կա ցու թյուն ներ պա րու նա կող ձևա կեր-
պում ե րը « վեր ծա նել» սե փա կան հայե ցո ղու թյամբ։ Մի շարք դեպ քե րում դժ վա-
րու թյուն ներն ա ռա ջա նում են օ րենսդ րա կան սահ մա նում ե րի բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով7:

Ընդ հան րա պես գնա հա տա կա նը հան դի սա նում է դա տո ղու թյան բաղ կա ցու-
ցիչ մասն է, նրա բա ղադ րի չը։ 

Հա մա ձայն Հայե րեն ստու գա բա նա կան բա ռա րա նի՝ «գ նա հա տել» նշա նա կում 

3 Տե՛ս Кудрявцев В.Н., Общая теория квалификации преступлений, М., 2001, էջ 115:
4 Տե՛ս Шумилина О.С., Оценочные понятия в Уголовном кодексе Российской Федерации и их исполь-
зование в правоприменительной деятельности: автореф. дис…канд. юрид. наук. М., 2002, էջ 3: 
5 Տե՛ս Кудрявцев В.Н., Общая теория квалификации преступлений, М., 2001, էջ 111: 
6 Տե՛ս Гаухман Л.Д., Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2005, էջ 51-52: 
7 Տե՛ս Безруков С.С., Оценочные понятия и термины в уголовно-процессуальном законодательстве, 
М., 2001, էջ 4:
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է սահ մա նել, ո րո շել գի նը, ար ժե քը, հար գը, չա փը, քա նա կը, ա րժ ևո րե լը, գնա հա-
տա կան տա լը։ «Գ նա հա տել» բա ռը նույն նշա նա կու թյունն ու բո վան դա կու թյունն 
ու նի նաև ռու սե րե նում և այլ լե զու նե րում։ Այդ ի մաս տով էլ պայ մա նա վոր ված բազ-
մա թիվ ի րա վա գետ ներ, այս կամ այն գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի հաս-
կա ցու թյուն նե րի տր ման կամ մեկ նա բան ման հետ կապ ված, փոր ձել են տալ կամ 
մեկ նա բա նել քրե աի րա վա կան նոր մե րի ը նդ հա նուր ի մաստն ու բո վան դա կու թյու-
նը, սա կայն հիմ ա կա նում կրկ նել են  մի մյանց, կամ ա մե նա շա տը նույն բանն են 
ար տա հայ տել չն չին տար բե րու թյուն նե րով:

Ի սկզ բա նե օ րենսդ րո րեն չտր ված հաս կա ցու թյան սահ մա նու մը և այն բա-
ցա ռա պես ի րա վա կի րա ռի վրա թող նե լը հան գեց րել և հան գեց նում է նրան, որ 
նոր մը կի րա ռող սուբյեկ տը, սե փա կան պատ կե րա ցում ե րից և ի րա վա գի տակ-
ցու թյու նից ել նե լով՝ սե փա կան հայե ցո ղու թյամբ, ի նք նու րույն է սահ մա նում, 
տվյալ կոնկ րետ գոր ծով նաև մեկ նա բա նում, գնա հա տո ղա կան նոր մի ի մաստն 
ու բո վան դա կու թյու նը, ո րից էլ ել նե լով, ոչ քիչ դեպ քե րում, միև նույն կամ նույ-
նան ման ի րա վի ճակ նե րում կա տար ված ա րարք նե րի գնա հատ ման հար ցում տեղ 
են գտ նում ի րա րից բո լո րո վին տար բեր, եր բեմ ի րա րա մերժ լու ծում եր՝ կապ-
ված գնա հա տո ղի մաս նա գի տա կան ո րակ նե րից և ան ձնա կան այլ հատ կա նիշ-
նե րից։ Այ սինքն, նման ի րա վի ճա կում քրե աի րա վա կան նոր մը ձեռք չի բե րում 
պատ շաճ ո րո շա կի ու թյուն և չի կա րող ձեռք բե րել: Այս ա ռու մով պետք է հա մա-
ձայ նել հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներն ը ստ ո րո շա կի ու թյան՝ ո րո շա կի ի և 
գնա հա տո ղա կա նի բա ժան ման հետ, ի սկ այն որ գնա հա տո ղա կան և փո փո խա-
կան կա տե գո րի ա նե րը նույ նա կան չեն, մեր կար ծի քով, վե րա բե րե լի է մի այն ժա-
մա նա կի տվյալ պա հի ա ռու մով, որ քա նով որ տևա կան ժա մա նա կի ըն թաց քում 
գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րը կա րող են փո փոխ վել։ Ը նդ հա նուրն այն է, 
որ գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րը բնո րո շող հաս կա ցու թյուն ներն ի րենց հս-
տա կու թյան, պար զու թյան, հա սա նե լի ու թյան պա կաս չա փա քա նա կի պատ ճա ռով 
նույ նու թյամբ չեն հա մա պա տաս խա նում օ րեն քի ո րո շա կի ու թյան պա հանջ նե րին 
և, հան դի սա նա լով սուբյեկ տիվ կա տե գո րի ա ներ, հան գեց նում են այն բա նին, որ 
այն ին չը պարզ և հաս կա նա լի է մե կի հա մար, դառ նում է կամ կա րող է դառ նալ 
բարդ և ան հաս կա նե լի մեկ ու րի շի հա մար։ 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ գնա հա տո ղա կա նու թյու նը կի րառ վում 
է մի դեպ քում որ պես « կա տե գո րի ա», մյուս դեպ քում՝ « հաս կա ցու թյուն», եր րորդ 
դեպ քում՝ «եզ րույթ» ձևա կերպ մամբ։ 

Վ. Ի. Գլադ կի խի և Վ.Ն.Մաս լո վայի կար ծի քով, «գ նա հա տո ղա կա նու թյուն» 
հաս կա ցու թյան ա ռն չու թյամբ ճիշտ և նպա տա կա հար մար է օգ տա գոր ծել «գ նա-
հա տո ղա կան հաս կա ցու թյուն» կամ «գ նա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա» բա ռա կա-
պակ ցու թյուն նե րը, որ քա նով որ այդ կերպ նրանք ա վե լի հս տակ են ար տա հայ-
տում ու սում ա սիր վող հաս կա ցու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը և ըն դա հա նուր 
են բո լոր գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի հա մար8:   

8 Տե՛ս Гладких В.Н., Маслова Е.Н., Оценочные категории в квалифицированных видах убийства: 
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Ընդ հան րա պես որ ևէ ի րա վա բա նա կան հաս կա ցու թյան, կա տե գո րի այի կամ 
եզ րույ թի բո վան դա կու թյան վե րա բե րյալ ար տա հայտ ված կար ծի քի հիմ քում որ-
պես հիմ ա կան, եր բեմ էլ որ պես մի ակ աղ բյուր օգ տա գործ վում են տվյալ լեզ-
վի բա ցատ րա կան բա ռա րա նային ձևա կեր պում ե րը։ Հետ ևա բար վե ճի ա ռար-
կան, ի նչ պես նաև նրա լու ծու մը հա տուկ մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ չեն պա-
հան ջում և այդ ի սկ պատ ճա ռով հե ռու են գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րին 
ա ռնչվող ը նդ հա նուր խն դիր նե րից։ 

Չ պետք է մո ռա նալ, որ օ րենսդ րի կող մից գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի 
ըն դու նում ա ռա վե լա պես պայ մա նա վոր ված է օբյեկ տիվ ի րա վա չա փու թյուն նե-
րով։ Օ րենս դիրն իր կամ քով չէ ի րեն հե ռու պա հել խնդ րա հա րույց հար ցե րի լու-
ծու մից և այն թո ղել ի րա վա կի րա ռի « հույ սին»։ 

 Պետք է հա մա ձայ նել Ս. Ս. Բեզ րու կո վի կար ծի քին առ այն, որ գնա հա տո-
ղա կան կա տե գո րի ա նե րի և եզ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նը ճիշտ հաս կա նա լու 
բա նա լին պետք է գտն վի intra legem (օ րեն քի ներ սում), ոչ թե extra legem (օ րեն քի 
շր ջա նա կից դուրս)։ Հա կա ռակ դեպ քում գնա հա տո ղա կան հաս կա ցու թյուն ներ և 
եզ րույթ ներ պա րու նա կող նոր մե րի կի րա ռու մը կա րող է հա կա սել օ րեն քի ի մաս-
տին, հաշ վի չառ նել այն և ան կա տար թող նել օ րեն քի պա հանջ նե րը9: 

Ե. Ա. Ֆրո լո վի կար ծի քով, «օ րի նա կա նու թյան հե տա գա ամ րապնդ ման խն-
դի րը լու ծե լու հա մար ... պետք է նե ղաց վեն գնա հա տո ղա կան հաս կա ցու թյուն նե-
րի  կի րառ ման շր ջա նակ նե րը, նրանք աս տի ճա նա բար փո խա րի նե լով ո րո շա կի, 
հստակ և կա յուն հատ կա նիշ ներ ու նե ցող հաս կա ցու թյուն նե րով»10:

Ն. Վ.Կուդ րյավց ևը, նշե լով գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի դրա կան  դերն 
ու նշա նա կու թյու նը, նկա տել է, որ օ րեն քում նրանց թվի կր ճա տու մը նպաս տում է 
օ րի նա կա նու թյան ամ րապնդ մա նը11։ Հե ղի նա կը նաև նկա տել է, որ «...օ րի նա կա-
նու թյան ամ րապնդ ման տե սա կե տից նպա տա կա հար մար է, որ հան ցա կազ մի բո-
լոր հատ կա նիշ ներն, ա ռանց բա ցա ռու թյան, նշ ված լի նեն քրե ա կան օ րեն քում»12:

Ն. Ֆ. Կուզ նե ցո վան նույն պես նկա տել է, որ « հան ցա գոր ծու թյան և հան ցա-
կազ մե րի բո լոր հատ կա նիշ նե րը, ա ռանց բա ցա ռու թյան, պետք է նշ ված լի նեն 
քրե աի րա վա կան նոր մում և մի այն դրա նում»13:

Ռ. Մ. Ռա ջա բո վի կար ծի քով, քրե ա կան գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյան ի րա-
կանց ման ա ռա ջին հիմ ա րար ակ տը քրե ա կան օ րենքն է, հետ ևա բար նրա նում 
գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի բո վան դա կու թյան հս տակ սահ մա նու մը 

Монография М., 2009, էջ 70: 
9 Տե՛ս Безруков С.С., Оценочные понятия и термины в уголовно-процессуальном законодательстве, 
М., 2001, էջ 18:  
10 Տե՛ս Фролов Е.А., Стабильность закона и соотношение формально-определенных и оценочных 
понятий в уголовном праве// Проблемы советского уголовного права и криминологии: Сб. науч. тр. 
Свердловск, 1973, Вып. 28, էջ 42:
11 Տե՛ս Кудрявцев В.Н., Общая теория квалификации преступлений. М., 2001, էջ 111-115:
12 Տե՛ս Кудрявцев В.Н., Общая теория квалификации преступлений. М., 2001, էջ 102:
13 Տե՛ս Кузнецова Н.Ф., Преступление, состав преступления, диспозиция уголовно-правовой нормы. 
//Вест. Моск. ун.-та//, серия право, 1967, N4, էջ 46:
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հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա պա հո վե լու օ րի նա կա նու թյու նը և ար դա րու թյու նը, և 
այդ ի մաս տով ան հրա ժեշտ է քրե ա կան օ րենսգր քի ը նդ հա նուր և հա տուկ մա սե-
րում նե րա ռել ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը բա ցա հայ տող նոր մեր14:

 Գործ նա կա նում ա ռա վել քիչ սխալ ներ թույլ տա լու և օ րենսդ րու թյան կա տա-
րե լա գործ ման նպա տա կով Վ. Վ. Պի տեց կին և Ե. Ա. Ֆրո լո վը ա ռա ջար կել են 
կի րա ռել ի րա վա բա նա կան տեխ նի կայի մի շարք հնարք ներ։ Դրանք են օ րեն քում 
օգ տա գործ վող գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի եզ րա բա նու թյան պար զե ցու-
մը, օ րեն քի տեքս տում ա ռան ձին գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի բա ցա հայ-
տու մը, օ րեն քում գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի թվար կու մը։ Վեր ջին ներս 
նույն պես այն կար ծի քին են, որ գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի կի րառ ման 
խն դիր ներն ա ռա ջա նում են նրանց մեկ նա բան ման ժա մա նակ, հետ ևա բար, նման 
ի րա վի ճա կից ա մե նաըն դու նե լի և ի րա կան ել քը՝ հենց ան մի ջա պես քրե ա կան 
օ րեն քում դրանք պար զա բա նելն է15:

Ըստ Մ. Վ. Գրի գո րյա նի՝ «յու րա քան չյուր հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րը գո-
յու թյուն ու նեն մի այն օ րեն քի մեջ։ Օ րենսդ րի խն դիրն է ա ռա վել ճիշտ ու հս տակ 
ձևա կեր պել այդ հատ կա նիշ նե րը, ի սկ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ո րա կում ի րա կա-
նաց նող սուբյեկտ նե րի խն դի րը՝ ճիշտ սահ մա նել ու գնա հա տել այդ հատ կա նիշ նե-
րից յու րա քան չյու րը»։  Հե ղի նա կը նշել է նաև, որ « հան ցա կազ մի բա ցա հայ տում 
ու հա վաս տու մը կա տար վում է գոր ծող քրե ա կան օ րենսդ րու թյան շր ջա նա կում։  
Ե թե օ րենս դիրն այս կամ այն ձևով չի նա խա տե սել հան ցա վոր ա րար քի է ա կան 
հատ կա նիշ նե րը, ա պա մի ան գա մայն ան թույ լատ րե լի է օ րենսդ րի փո խա րեն « հո-
րի նել» պա կա սող « տար րե րը»16:

 Մենք նույն պես այն կար ծի քին ե նք, որ հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րը պետք է 
նա խա տես ված լի նեն քրե աի րա վա կան նոր մում և այդ կա նո նի ցան կա ցած շե ղում 
հղի է դա տա կան «ան սահ մա նա փակ» հայե ցո ղու թյամբ, իր բազ մա թիվ բա ցա սա-
կան հետ ևանք նե րով։ Սա կայն, մի ա ժա մա նակ չենք կա րող չն կա տել, որ հան ցա-
կազ մի օ րենսդ րա կան կա ռուց ված քի «ոչ լի ար ժե քու թյու նը» միշտ չէ, որ գոր ծող 
օ րենսդ րու թյան թե րու թյունն է, որ քա նով որ գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա ներ 
պա րու նա կող նոր մե րի դեպ քում այդ պի սիք պար զա պես ան խու սա փե լի են, և խն-
դի րը ոչ թե և ոչ մի այն այն ներ կա յաց նելն է, այլ հար ցի հա մար ժեք լու ծում եր 
գտ նելն ու ա ռա ջար կելն է, ի սկ այդ պի սին գտ նե լու հա մար կա րող է օգ նել.

1.  հան ցա կազ մի ո րո շա կի և գնա հա տո ղա կան հատ կա նիշ նե րի բո վան դա-
կային վեր լու ծու թյու նը,

2. ք րե աի րա վա կան նոր մի կա ռուց ված քի բո վան դա կային վեր լու ծու թյու նը,
3. ք րե ա կան օ րեն քի մեկ նա բա նու թյան բո վան դա կային վեր լու ծու թյու նը:

14 Տե՛ս Раджабов Р.М., Соотношение понятия ''особая жестокость'' со смежными оценочными катего-
риями։
15 Տե՛ս Фролов Е.А., Стабильность закона и соотношение формально-определенных и оценочных 
понятий в уголовном праве //Проблемы Советского уголовного права и криминологии: Сб. науч. тр. 
Свердловск, 1973, Вып. 28, էջ 42: 
16 Տե՛ս Գրիգորյան Մ. Վ., Հանցագործության ուսմունքը քրեական իրավունքում, Երևան, 2001, էջ 58: 
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 Հան ցա կազ մի ո րո շա կի և գնա հա տո ղա կան հատ կա նիշ նե րի տար բե րակ-
ման հետ կապ ված ար դեն ի սկ նկա տել ե նք, որ ո րո շա կի են այն  հատ կա նիշ նե-
րը, ո րոնց բո վան դա կու թյունն օ րենսդ րի կող մից բա ցա հայտ վել է օ րեն քում, ի սկ 
գնա հա տո ղա կան են այն հատ կա նիշ նե րը, ո րոնց բո վան դա կու թյունն օ րենսդ րի 
կող մից օ րեն քում չի բա ցա հայտ վել՝ այն թող նե լով ի րա վա կի րա ռի ի րա վա սու-
թյա նը: Այս ա ռու մով ո րո շա կի և գնա հա տո ղա կան հատ կա նիշ նե րի տար բե րա-
կու մը ա ռա վել պատ կե րա վոր դարձ նե լու հա մար բե րենք հի պո թե տիկ օ րի նակ՝ 
հա մե մա տե լով « կա վե սա փոր» և  « գե ղե ցիկ սա փոր» ձևա կեր պում ե րը: Կա վե 
սա փորն իր մեջ պա րու նա կում է կոնկ րե տու թյուն, ո րո շա կի ու թյուն՝ կապ ված սա-
փո րը կա վից պատ րաստ ված լի նե լու և այն հան րու թյան կող մից հենց այդ պես 
ըն կալ վե լու հետ, մինչ դեռ գե ղե ցիկ սա փոր ձևա կերպ ման մեջ գե ղե ցի կը կոնկ-
րե տու թյուն, ո րո շա կի ու թյուն չի պա րու նա կում, որ քա նով որ այդ նույն գե ղե ցիկ 
հա մար վող սա փո րը ո մանց հա մար կա րող է հա մար վել ոչ գե ղե ցիկ, ան ճա շակ, 
նույ նիսկ՝ տգեղ: Փաս տո րեն ի տար բե րու թյուն սա փո րը կա վից պատ րաստ ված 
լի նե լու ո րո շա կի, կոնկ րետ հատ կա նի շի՝ գե ղե ցիկ սա փո րի դեպ քում «գե ղե ցի-
կը» բա ցա ռա պես գնա հա տո ղա կան հատ կա նիշն է, որ քա նով որ յու րա քան չյուր 
դեպ քում ան ձն է ո րո շում նույն ա ռար կայի, եր ևույ թի կամ մեկ այլ բա նի գե ղե-
ցիկ կամ ոչ գե ղե ցիկ լի նե լը: Նույ նը վե րա բե րում է «ա ռան ձին դա ժա նու թյուն» 
գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ային: Վե րա դառ նա լով խնդ րո ա ռար կա հան դի սա-
ցող հան ցա կազ մի գնա հա տո ղա կան հատ կա նի շին՝ նկա տենք, որ յու րա քան չյուր 
հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րը պետք է գո յու թյուն ու նե նան օ րեն քում և պայ-
մա նա վոր ված չլի նեն ի րա վա կի րա ռի հայե ցո ղու թյամբ:

Ինչ վե րա բե րում է քրե աի րա վա կան նոր մի կա ռուց ված քը կազ մող հի պո թե-
զին, դիս պո զի ցի ային և սանկ ցի ային, ա պա դրան ցից ա մե նա շա տը քն նարկ վող 
խնդ րին ա ռնչ վում է դիս պո զի ցի ան, ո րը քրե աի րա վա կան նոր մի այն մասն է, որ-
տեղ նկա րագր վում են կոնկ րետ հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րը, նշ վում այն 
ա րարք նե րը, ո րոնք հան ցա գոր ծու թյուն են ճա նաչ վում և ո րոնք կա տա րե լու հա-
մար պա տիժ է սահ ման վում: Քրե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ քրե աի րա վա-
կան նոր մի դիս պո զի ցի ա նե րը լի նում ե ն՝ պարզ կամ հա սա րակ, նկա րագ րա կան, 
հեն վող կամ վկայող և բլան կե տային: Քն նարկ վող խնդ րի հետ կա րող են ա ռնչ-
վել հա սա րակ կամ պարզ և նկա րագ րա կան դիս պո զի ցի ա նե րը: Հա սա րակ կամ 
պարզ դիս պո զի ցի ան տա լիս է մի այն հան ցա գոր ծու թյան ան վա նու մը՝ ա ռանց 
հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րի նկա րագր ման: Դիս պո զի ցի այի այդ տե սա-
կը կի րառ վում է այն դեպ քում, ե րբ թե՛ հան ցա գոր ծու թյու նը, թե՛ նրա ան վա նու մը 
հան րու թյա նը հայտ նի են և այն ման րա մասն նկա րագ րե լու ան հրա ժեշ տու թյուն 
չկա: Հա սա րակ կամ պարզ դիս պո զի ցի այով նշ ված հան ցա գոր ծու թյան հատ կա-
նիշ նե րը բա ցա հայտ վում են ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի և քրե ա կան ի րա վուն-
քի տե սու թյան կող մից: Հա սա րակ դիս պո զի ցի այի օ րի նակ է 1961 թվա կա նի ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 100-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցի ան, ո րը, պա տաս խա նատ վու-
թյուն սահ մա նե լով դի տա վո րյալ սպա նու թյան հա մար, չէր պար զա բա նում, թե ի նչ 
պետք է հաս կա նալ «ս պա նու թյուն» ա սե լով:
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Ն կա րագ րա կան դիս պո զի ցի ան տա լիս է ոչ մի այն հան ցա գոր ծու թյան ան-
վա նու մը, այլև նկա րագ րում է դրա հիմ ա կան, բնու թագ րիչ հատ կա նիշ նե րը: 
Նկա րագ րա կան դիս պո զի ցի ան դիս պո զի ցի այի ա մե նա տա րած ված ձևն է, ո րում 
ա րար քի ո րա կու մը չի պայ մա նա վոր վում ի րա վա կի րա ռի հայե ցո ղու թյամբ: Եվ 
դա է ճիշ տը, որ քա նով որ հան ցա գոր ծու թյան ո րակ ման կա նոն նե րը պայ մա նա-
վոր ված են հա մա պա տաս խան օ րեն քով և յու րա քան չյուր նոր ըն դուն ված օ րենք 
ձեռք է բե րում ա րար քի ո րակ ման հա մա պա տաս խան կա նոն, ո րոնք գոր ծում են 
այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ օ րեն քի փո փոխ մամբ կամ վե րաց մամբ դրանք 
չեն փո փոխ վել կամ վե րաց վել: Ի սկ ի րա վա կի րա ռի խն դիրն կայանում է ոչ թե 
հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նի շի ձևա վո րում ու ա րար քի ո րակ ման կա նոն սահ-
մա նե լը, այլ կա տար ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և քրե ա կան օ րեն քով նկա-
րագր ված հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րի ճիշտ հա վաս տում ու ամ րագ րու-
մը: Հետևա բար, խնդ րի լուծ ման տար բե րակ է նաև քրե աի րա վա կան նոր մի 
դիս պո զի ցի ա յում հան ցա գոր ծու թյան ան վա նու մից բա ցի՝ նե րա ռել կոնկ րետ 
հան ցա գոր ծու թյան հիմ ա կան և բնու թագ րիչ հատ կա նիշ նե րը, հասց նե լով 
այն նկա րագ րա կան դիս պո զի ցի այի բնու թագ րին:

 Հա մա ձայն քրե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան քրե ա կան օ րեն քի մեկ նա բա նու-
թյու նը, ը ստ սուբյեկ տի, լի նում է լե գալ, դա տա կան  (կա զու ալ) և դոկտ րի նալ (գի-
տա կան):

 Դոկտ րի նալ (գի տա կան) մեկ նա բա նու թյունն ի րա կա նաց վում է գի տա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի, ա ռան ձին գիտ նա կան նե րի, պրակ տիկ աշ խա տող նե-
րի կող մից քրե ա կան օ րենսգր քի մեկ նա բա նու թյուն նե րի, ա ռան ձին աշ խա տու-
թյուն նե րի, մե նագ րու թյուն նե րի, դա սագր քե րի հրա տա րա կում ե րի, հոդ ված նե րի 
հրա պա րակ ման տես քով: Դոկտ րի նալ մեկ նա բա նու թյու նը ՀՀ գոր ծող օ րենսդ րու-
թյամբ պար տա դիր կի րա ռու թյան ու ժ չու նի, բայց կա րող է նպաս տել քրե ա կան 
օ րեն քի բո վան դա կու թյան և ի մաս տի բա ցա հայտ մա նը, նրա ճիշտ կի րառ մանն ու 
օ րենսդ րու թյան կա տա րե լա գործ մա նը:

 Դա տա կան  (կա զու ալ) մեկ նա բա նու թյունն ար վում է դա տա րա նի կող մից 
կոնկ րետ քրե ա կան գոր ծի շր ջա նա կում և այն պար տա դիր է մի այն տվյալ գոր ծի 
լուծ ման ա ռու մով:

 Լե գալ մեկ նա բա նու թյունն ար վում է այն մարմ ի կող մից, ո րն օ րեն քով 
օ ժտված է այդ ա նե լու: Լե գալ մեկ նա բա նու թյու նը լի նում է աու տեն տիկ, ո րն ար-
վում է օ րենքն ըն դու նած մարմ ի կող մից և պար տա դիր է կի րառ ման հա մար, 
ի նչ պես նաև ի րա վա կի րա ռա կան, ո րն ար վում է օ րեն քը կի րա ռող մարմ ի կող-
մից և պար տա դիր է մյուս ի րա վա կի րա ռող նե րի հա մար:

Չ նա յած քրե ա կան օ րեն քի ի րա վա կի րա ռա կան մեկ նա բա նու թյու նը քրե ա կան 
ի րա վուն քի տե սու թյան հա մա ձայն՝ պար տա դիր է մյուս ի րա վա կի րա ռող նե րի հա-
մար, սա կայն ի տար բե րու թյուն ՀՀ գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի՝ ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի հա մար պար տա դիր կի րառ ման են թա կա պար զա բա նում ե րի, 
ներ կա յումս ՀՀ դա տա կան բարձ րա գույն ա տյա նը նման լի ա զո րու թյամբ օ ժտ ված 
չէ, ին չը չի նպաս տում օ րի նա կա նու թյան ամ րապնդ մա նը և օ րեն քի ճիշտ կի րառ-
մա նը:
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 Հետ ևա բար խնդ րի լուծ ման տար բե րակ է նաև օ րեն քով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նին ի րա վա կի րա ռող նե րի հա մար պար տա դիր բնույթ կրող օ րեն քի 
մեկ նա բա նու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վունք վե րա պա հե լը: 

Իսկ մինչ այդ նկա տենք, որ բո լոր դեպ քե րում,  քրե ա կան օ րենսգր քում գնա հա-
տո ղա կան կա տե գո րի ա նե րի առ կա յու թյու նը վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ ի, 
այ նու հետև և դա տա րա նի հայե ցո ղու թյանն է վե րա պա հում հան ցա վոր ա րարք-
նե րի ո րակ ման ու դրանց հա մար պա տիժ նե րի սահ ման ման հետ կապ ված բազ-
մա թիվ հար ցեր։ 

 Հա մա ձայն Հայե րեն ստու գա բա նա կան բա ռա րա նի՝ « դա ժան» նշա նա կում 
է տա ժա նե լի, ա նո ղոք, ան գութ, բիրտ, վայ րագ17: Հա մա ձայն Հայոց լեզ վի հո-
մա նիշ նե րի բա ցատ րա կան բա ռա րա նի՝ դա ժա նու թյան հո մա նիշ ներն են հա-
մար վում ան սր տու թյու նը, վայ րա գու թյու նը, ա նո ղո քու թյու նը, ա նո ղոր մու թյու նը, 
վայ րե նու թյու նը, ան խղ ճու թյու նը, ան գթու թյու նը և այլն։18  Հատ կան շա կան է, որ 
դա ժա նու թյու նը բնու թագ րե լու հա մար գոր ծած ված բո լոր բա ռերն էլ հու զա կա-
նու թյուն ար տա հայ տող ու ղղ վա ծու թյուն ու նեն և կոնկ րետ դեպ քում զգա յա կան 
գնա հա տո ղա կան նր բե րանգ են ստա նում։ Կար ծում ե նք՝ դա պա տա հա կան չէ, 
քա նի որ լե զուն՝ որ պես պատ մա կա նո րեն ի նք նու րույն ձևա վոր վող հա մա կարգ, 
իր զար գաց ման ըն թաց քում «ընտ րում է» բա ռե րի նշա նա կու թյան այն պի սի բնո-
րոշ հատ կա նիշ ներ, ո րոնք ար տա ցո լում են հա մա պա տաս խան եր ևույ թի գո յա-
բա նա կան նշա նա կու թյու նը։ 

 Վե րը թվարկ ված բո լոր հատ կա նիշ ներն էլ ի րենց մեջ պա րու նա կում են դա-
ժա նու թյան դրս ևո րում, սա կայն դա ժա նու թյան նման նրա բո լոր հո մա նիշ նե րը 
նույն պես չա փե լի չեն, որ քա նով, որ ան սր տու թյու նը կա րող է դրս ևոր վել նաև 
ծայ րա հեղ ան սր տու թյամբ, վայ րա գու թյու նը՝ ա ռանձ նա կի վայ րա գու թյամբ, ա նո-
ղո քու թյու նը՝ ծայ րա հեղ ա նո ղո քու թյամբ, ա նո ղոր մու թյու նը՝ ծայ րա հեղ ա նո ղոր-
մու թյամբ, վայ րե նու թյու նը՝ ա ռանձ նա կի վայ րե նու թյամբ, ան խղ ճու թյու նը՝ ծայ րա-
հեղ ան խղճու թյամբ, ան գթու թյու նը՝ ա ռանձ նա կի ան գթու թյամբ և այլն։ Ի նչ պես 
դժ վար չէ նկա տել, փաս տո րեն, տվյալ հաս կա ցու թյուն նե րի ստու գա բա նա կան 
ը մբռ նու մը չի օգ նում թե նշ ված հատ կա նիշ նե րի սահ մա նային ո րո շա կի ու թյու-
նը ճա նա չե լու, թե նրանք մի մյան ցից տա րան ջա տե լու, թե ա ռա վել ևս դա ժա նու-
թյունն ա ռան ձին դա ժա նու թյու նից սահ մա նա զա տե լու և ա ռան ձին դա ժա նու թյան 
հաս կա ցու թյան սահ ման ման հար ցում։ Մինչ դեռ գործ նա կա նում կա րող են հան-
դի պել ան սահ մա նա փակ թվով ի րա վի ճակ ներ, ո րոնց կա տար ման պայ ման ներն 
ու հան գա մանք նե րը պա րու նա կում են դա ժա նու թյան հո մա նիշ հան դի սա ցող 
թվարկ ված և այլ հատ կա նիշ ներ, ո րոնք բո լորն էլ գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի-
ա ներ են և բո վան դա կային ճշգր տում են ստա նում մի այն գոր ծի կոնկ րետ փաս-
տա կան հան գա մանք նե րի քն նարկ ման ար դյուն քում։ 

Ինչ պես տա ռա պանք պատ ճա ռե լուն ու ղղ ված ա ռան ձին դա ժա նու թյան 

17 Տե՛ս Ջա հու կյան Գ. Բ., Հայե րեն ստու գա բա նա կան բա ռա րան, Եր ևան, 2010, էջ 179:
18 Տե՛ս Սու քի ա սյան Ա. Մ., Հայոց լեզ վի հո մա նիշ նե րի բա ցատ րա կան բա ռա րան, Եր ևան, 2009, Էջ 
224, Ա ղա յան Է. Բ., Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, Եր ևան, 1976, էջ 270:
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դրսևոր ման ձևի դեպ քում, ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրս ևոր ման ար դյունք հան-
դի սա ցող ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լու դեպ քում 
նույն պես գործ ու նենք ա րար քի գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի այի հետ։ Ո չինչ 
չեն ա սում ու ժեղ ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան տա ռա պանք, ծայ րաս տի ճան, 
ա հա վոր ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան տա ռա պանք և նմա նա տիպ հաս կա ցու-
թյուն նե րը։ Ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան տա ռա պան քի թվարկ ված բո լոր հատ-
կա նիշ ներն էլ պա րու նա կում են տա ռա պանք, սա կայն նրան ցից ոչ մե կը չա փե լի 
չէ և նրանց ստու գա բա նա կան ը մբռ նու մը չի օգ նում թե նշ ված հատ կա նիշ նե րի 
սահ մա նային ո րո շա կի ու թյան ճա նաչ մա նը, թե մի մյան ցից տա րան ջա տե լուն, թե 
ա ռա վել ևս տա ռա պանքն ա ռանձ նա կի տա ռա պան քից սահ մա նա զա տե լու  և 
ա ռանձ նա կի տա ռա պան քի սահ ման ման հար ցում։ Այ սինքն, ա ռան ձին դա ժա նու-
թյան դրս ևոր ման ար դյունք  հան դի սա ցող ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան տա ռա-
պան քը նույն պես հան դի սա նում է գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա և բո վան դա-
կային ճշգր տում է ստա նում մի այն գոր ծի կոնկ րետ փաս տա կան հան գա մանք նե-
րի քն նարկ ման ար դյուն քում։ 

Այս պի սով, դա ժա նու թյան տար բեր ձևե րի թվար կու մը չի նպաս տում ա րար-
քի ճիշտ ո րակ մա նը։ Ա ռան ձին դա ժա նու թյուն գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի այի 
վե րա բե րյալ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի բազ մա թիվ մեկ նա բա նու թյուն նե րը մա-
սամբ են լու ծում խն դի րը։ Ի րա վա բան գիտ նա կան նե րի բազ մա թիվ գի տա կան 
մեկ նա բա նու թյուն ներն ու նեն ըն դա մե նը խորհր դատ վա կան բնույթ, ի սկ յու րա-
քան չյուր կոնկ րետ գոր ծով ի րա վա սու մարմ ի կա յաց րած ո րո շում ե րը չեն կա-
րող ան սխա լա կան և կա տա րյալ լի նել և չեն կա րող ե րաշ խիք լի նել օ րեն քի մի ա-
տե սակ և ճիշտ կի րա ռում ա պա հո վե լու հա մար։ 

Ի րա վա սու պե տա կան մար մին նե րի կող մից կոնկ րետ գոր ծե րով կա յաց րած 
վի ճա հա րույց, եր բեմ նույն  գոր ծով դա տա կան տար բեր ա տյան նե րի հա կա-
սա կան ո րո շում ե րին կանդ րա դառ նանք ա ռան ձին դա ժա նու թյամբ կա տար ված 
սպա նու թյան օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ հատ կա նիշ նե րի քն նարկ ման ժա մա նակ:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ բո լոր դեպ քե րում, ա ռան ձին դա ժա նու թյուն հաս կա-
ցու թյու նը «ան փո փոխ կեր պով կրում է հա վեր ժու թյան կնիք» և նրա առ կա յու թյու-
նը կամ բա ցա կա յու թյու նը ո րոշ վում է յու րա քան չյուր գոր ծի կոնկ րետ փաս տա-
կան հան գա մանք նե րից ել նե լով, նշենք, որ ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը վկայող 
փաս տա կան հան գա մանք նե րի տակ հաս կաց վում է հան ցա վոր ա րար քի կա-
տար ման ա ռան ձին դա ժան ե ղա նա կի  և (կամ) այն վկայող հան գա մանք նե-
րի առ կա յու թյու նը, հան ցա վո րի կող մից տու ժո ղին կյան քից զր կե լու ե ղա նա կի 
ա ռան ձին դա ժան բնույ թը գի տակ ցե լը, հան րու թյան հա մար դրա վտան գա-
վոր հետ ևանք նե րը կամ այդ հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը 
նա խա տե սե լը, ի նչ պես նաև տու ժո ղի մա հը հենց այդ ե ղա նա կով ցան կա նա լը 
կամ գի տակ ցա բար թույլ տա լը։ 

Այս ա մե նով հան դերձ նկա տենք, որ ա ռան ձին դա ժա նու թյան առ կա յու թյան 
կամ բա ցա կա յու թյան հար ցը ո րո շում է վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը՝ քննի-
չը, դա տա խա զը, դա տա րա նը՝ ել նե լով գոր ծի կոնկ րետ փաս տա կան հան գա մանք-
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նե րից։ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը կոնկ րետ գոր ծով ո րո շում է ա ռա ջադր ված 
մե ղադ րան քի հիմ ա վոր վա ծու թյու նը, տվյալ դեպ քում՝ ա ռան ձին դա ժա նու թյան 
առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը։ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հա մա պա տաս-
խան բո ղո քի առ կա յու թյան դեպ քում, նույն պես քն նար կում է ան ձի ա րար քում 
ա ռան ձին դա ժա նու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հար ցը։ ՀՀ Վճ ռա-
բեկ դա տա րա նը դա տա կան ակ տերն օ րեն քով սահ ման ված լի ա զո րու թյուն նե րի 
շր ջա նակ նե րում վե րա նայե լու մի ջո ցով՝ ա պա հո վում է օ րենք նե րի և այլ նոր մա-
տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու մը և վե րաց նում է մար դու ի րա-
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմ ա րար խախ տում ե րը։ Փաս տո րեն ա րար քի 
քրե աի րա վա կան գնա հատ ման հար ցում ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նին է պատ կա-
նում վեր ջին խոս քի ի րա վուն քը և նրա վրա է դր ված քրե աի րա վա կան նոր մե րի, 
այդ թվում և գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա ներ պա րու նա կող քրե աիրա վա կան 
նոր մե րի մի ա տե սակ կի րառ ման ա պա հո վու մը։ Այդ ա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա-
րանն իր բազ մա թիվ ո րո շում ե րով ար տա հայ տել է նույ նան ման փաս տա կան 
հան գա մանք ներ ու նե ցող գոր ծե րով մի ա տե սակ ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի 
ձևա վոր ման հա մար ու ղ ղոր դող նշա նա կու թյուն ու նե ցող ի րա վա կան դիր քո րո-
շում եր։ Նշ ված ե ղա նա կով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տո րեն ա պա հո վել և 
ա պա հո վում է գնա հա տո ղա կան կա տե գո րի ա ներ պա րու նա կող քրե աի րա վա կան 
նոր մե րի մի ա տե սակ կի րա ռու մը։ 

Ք րե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան լու ծում պա հան ջող խն դիր նե րից է նաև 
ա ռան ձին դա ժա նու թյան և նրա հետ փոխ կա պակց ված կա տե գո րի ա նե րի հա-
րա բե րակ ցու թյան հար ցը։ Ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը բո վան դա կային ա ռու մով 
ա վե լի լայն է և ը նդ գր կուն, քան նրա դրս ևոր ման հա րա կից ձևե րը։ Սա դիզ մը, 
ծաղ րու ծա նա կը, տան ջան քը, խոշ տան գում ի րենց մեջ նե րա ռում են դա ժա նու-
թյան հատ կա նիշ ներ, ի սկ ա ռան ձին դեպ քե րում, այդ թվում և ամ բող ջու թյան մեջ 
նե րա ռում են ա ռան ձին դա ժա նու թյան հատ կա նիշ ներ՝ բնու թագ րե լով հան ցա վոր 
ա րար քի սո ցի ա լա կան ա ռա վել վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նը։ Այս ա ռու մով չի 
կա րե լի հա մա ձայ նել այն հե ղի նակ նե րի հետ , ով քեր գտ նում են, որ ծաղ րու ծա-
նա կը չի են թադ րում ա ռան ձին դա ժա նու թյուն19: Ծաղ րու ծա նա կի տակ հաս կաց-
վում է մար դու նե րաշ խար հը խո րու թյամբ վի րա վո րող, ար ժա նա պատ վու թյու նը 
ստո րաց նող, նրան ա նար գող, բո վան դա կու թյամբ ան պատ կառ և վի րա վո րա կան 
վար քա գի ծը, ո րի դեպ քում ան ձին պատ ճառ վում է ա վե լորդ, լրա ցու ցիչ ֆի զի կա-
կան և հո գե կան տա ռա պանք20։ Կար ծում ե նք ծաղ րու ծա նա կը նույն քան ա ռան-
ձին դա ժա նու թյան դրս ևո րում է, որ քան տան ջան քը, խոշ տան գու մը, սա դիզ մը և 
ա ռան ձին դա ժա նու թյան այլ դրս ևո րում եր, ե րբ այն պայ մա նա վոր ված է դի տա-
վո րու թյամբ տու ժո ղի կամ նրա մեր ձա վո րի նկատ մամբ կի րառ ված հո գե բա նա-
կան ճն շում գոր ծադ րե լու մի ջո ցով վեր ջի նիս ֆի զի կա կան ու ժեղ ցավ և ա նա սե լի 
հո գե կան տա ռա պանք պատ ճա ռե լու հետ։ 

19 Տե՛ս Раджабов Р.М., Соотношение понятия "особая жестокость" со смежными оценочными катего-
риями.
20 Տե՛ս Թա մա զյան Ա. Ա., Սպա նու թյուն նե րի ո րակ ման հի մանխն դիր նե րը, Եր ևան, 2011,թ., էջ 135,437:
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 Վի ճա հա րույց է նաև տու ժո ղի նկատ մամբ դրս ևո րած սա դիզ մը ա ռան ձին դա-
ժա նու թյու նից ա ռանձ նաց նե լը, որ քա նով որ այն նույն պես կլան վում է ա ռան ձին 
դա ժա նու թյան մեջ։ Ա ռա վել վի ճե լի է նաև սա դիզ մը մի այն որ պես սե ռա կան այ-
լա սեր վա ծու թյան տե սակ հա մա րե լը, ե րբ սե ռա կան բա վա րար վա ծու թյուն ստա-
նա լու հա մար ան հրա ժեշտ է զու գըն կե րո ջը ֆի զի կա կան ցավ պատ ճա ռե լը, կամ 
ու րի շի տա ռա պանք նե րով, ցա վով ար բե նա լը, ի նչ պես նաև դա ժա նու թյուն նե րի 
հան դեպ մո լուց քը։ 

 Մեր կար ծի քով, սա դիզմ ա վե լի լայն հաս կա ցու թյուն է, քան սե ռա կան այ լա-
սեր վա ծու թյան տե սակ լի նե լը, քան զի վեր ջինս իր մեջ բո վան դա կում է դի մա ցի նին 
ցավ պատ ճա ռե լու մի ջո ցով սե փա կան հա ճույ քը բա վա րա րե լու դա ժա նու թյուն։ 
Այս կա պակ ցու թյամբ Օ.Դ. Սի տովս կա յան ի րա վա ցի ո րեն նշել է, որ «Օ րենս դիրն 
այդ հաս կա ցու թյանն ա վե լի լայն ի մաստ է տվել` ը նդ գծե լով ոչ թե եր ևույ թի պա-
թո հո գե բա նա կան աս պեկ տը (հա կում ե րի խան գա րում սե ռա կան հո գե ո պա-
թիայի դեպ քում), այլ այ լա սեր ված դա ժա նու թյան հա տուկ տե սա կը, ո րը հան դես է 
գա լիս որ պես ի նք նան պա տակ, հա կաի րա վա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ա ռաջ մղող 
ու ժ։ Այս շար քին կա րե լի է դա սել նաև ա ռան ձին դա ժա նու թյան դրսևո րու մը ոչ 
մի այն տու ժո ղի, այլև հան ցա գոր ծու թյան կա տար մա նը ներ կա գտնվող ան ձանց 
նկատ մամբ»21:

 Փաս տո րեն, ի նչ պես խոշ տան գու մը, այն պես էլ տան ջան քը, ծաղ րու ծա նա կը, 
սա դիզ մը ի րենց մեջ կրում են դա ժա նու թյան, այդ թվում ա ռան ձին դա ժա նու թյան 
հատ կա նիշ ներ: Պա տա հա կան չէ, որ ստու գա բա նա կան ա ռու մով իր բո վան դա-
կու թյամբ ա ռան ձին  դա ժա նու թյու նը իր մեջ նե րա ռում է թե խոշ տան գու մը, թե 
ծաղ րու ծա նա կը, թե տան ջան քը, թե սա դիզ մը: Պա տա հա կան չէ նաև այն, որ 
գրա կա նու թյան մեջ բա վա կա նա չափ տա րած ված է այն կար ծի քը, որ սա դիզ մը, 
տան ջան քը, խոշ տան գու մը, ծաղ րու ծա նա կը՝ որ պես ա րար քը ծան րաց նող հան-
գա մանք ձևա կեր պե լը, ա վե լորդ է, որ քա նով որ այդ հաս կա ցու թյուն նե րը կլան-
վում են ա ռան ձին  դա ժա նու թյան հաս կա ցու թյան մեջ22:

Այս և այլ հան գա մանք նե րից ել նե լով, այդ թվում գնա հա տո ղա կան կա տե գո-
րի ա նե րի ա ռա վել հս տակ մեկ նա բան ման ա ռու մով, պայ մա նա վոր ված նաև այն 
հան գա ման քով, որ ա րար քի ո րակ ման, ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման 
հիմ ա րար ակ տը բո լոր դեպ քե րում հան դի սա նում է օ րեն քը, մի շարք հե ղի նակ-
ներ ա ռա ջար կում են քրե ա կան օ րենսգր քի ը նդ հա նուր և հա տուկ մա սե րում նե-

21 Տե՛ս Ситковская О.Д., Психологический комментарий к Уголовному кодексу Российской федерации, 
М., 1999 էջ 89:
22 Տե՛ս Андреева Л.А., Константинов П.Ю., Влияние жестокости преступного поведения на уголовную 
ответственность, СПб., 2002, էջ 193-195, Штемберг Э.Э., Уголовно-правовая и криминологическая 
характеристика убийства, совершенного с особой жестокостью: автореф. дис… канд. юрид. наук 
Ростов-на-Дону. 2003, էջ 8; Попова Н.П., Ответственность за преступления, совершенные с особой 
жестокостью: автореф. дис…канд. юрид. наук М, 2005, էջ 10; Борисенкова Н.В., Уголовно-правовая 
оценка жестокости: дис… канд. юрид. наук М., 2005, էջ 11, Раджабов Р.М., Ответственность за 
преступления против личности, совершенные с особой жестокостью: автореф. дис… канд. юрид 
наук, М., 2009, էջ 9:
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րա ռել ա ռան ձին դա ժա նու թյան հաս կա ցու թյու նը բա ցա հայ տող նոր մեր23, ո րն 
ամ բող ջո վին ը նդ գրկ ված է նաև մեր կող մից ար ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի տրա-
մա բա նու թյան մեջ, պայ մա նա վոր ված հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րը օ րենսդ րո-
րեն ա ռա վել ճիշտ և հս տակ ձևա կերպ ված լի նե լու օ րենսդ րա կան պա հան ջով: Այս 
ա ռու մով, կար ծում ե նք,  հայե ցա կար գային խն դիր պետք է հա մա րել ա ռան ձին 
հաս կա ցու թյուն նե րի, եզ րույթ նե րի, կա տե գո րի ա նե րի պար զա բան ման (մեկ-
նա բան ման) վե րա բե րյալ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում ա ռան ձին գլուխ կամ 
հոդ ված սահ մա նե լը:

 

Annotation. In criminal law, sometimes are used concepts, the disclosure or explanation of 
which is not given by itself, objectively, which is not a defect of the legislator at all. The approach of 
the legislator is justified, required and legal, despite the simple truth that the fewer the evaluation 
categories, the easier it will be to solve the problems related to the qualification of the act performed, 
the fewer the misinterpretations and comments. In general, in criminal law, the assessment categories 
have always been, are and will be, to the extent that without them it is impossible to carry out a criminal 
function. The legislator leaves the disclosure of the content of the assessment categories enshrined 
in the legislation to the law enforcement bodies. One of such assessment categories is a particular 
cruelty, the presence or absence of which is determined by the investigator, the prosecutor, the judge 
as a result of a thorough explanation, analysis and evaluation of the objective-subjective aspects of the 
criminal act and their components. The RA Court of Cassation has the right to “have the last word” 
in the criminal assessment of an act; it is responsible for ensuring the uniform application of criminal 
norms, including the assessment legal category, which in its numerous decisions has expressed the 
same case in similar cases with similar factual circumstances. Guiding legal positions.

Аннотация. В уголовном праве зачастую используются понятия, раскрытие или объяснение 
которых само по себе объективно не дается, что вовсе не является недостатком законодателя. 
Подход законодателя представляется оправданным, обязательным, законным, несмотря на ту 
простую истину, согласно которой чем меньше оценочных категорий, тем легче будет решить 
проблемы, связанные с квалификацией совершенного действия, тем меньше будет неверных 
толкований и комментариев. В уголовном праве оценочные категории существовали всегда, 
существуют и будут существовать в той мере, в какой без них невозможно выполнение 
уголовно-правовой функции. Раскрытие содержания законодательно закрепленных оценочных 
категорий законодатель оставляет на усмотрение правоприменительных органов. Одной из таких 
оценочных категорий является особая жестокость, наличие или отсутствие которой определяет 
следователь, прокурор, судья в результате тщательного разъяснения, анализа и оценки 
объективно-субъективных сторон преступного деяния и их составляющих. В вопросе уголовно-
правовой оценки деяния кассационному суду РА принадлежит право «последнего слова» и на 
него возложено обеспечение единообразного применения уголовно-правовых норм, в том числе 
и оценочных, которое своими многочисленными решениями выражало правовые позиции, 
имеющие направляющее значение для формирования единообразной правоприменительной 
практики по делам, имеющим аналогичные фактические обстоятельства.

23 Տե՛ս Гаухман Л.А., Нужен новый УК РФ 1998, 7, էջ 23։
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Բանալի բառեր – առանձին դաժանություն, բազմիմաստություն, գնահատողական կատե-
գորիա, քրեաիրավական գործառույթ, ասպեկտ, կոնցեպտ, հարաբերական որոշակիություն, 
տարընթերցումներ, մեկնաբանություններ, հոմանիշներ, տառապանք, չափելի, հավերժության 
կնիք, վերջին խոսքի իրավունք, միատեսակ իրավակիրառ պրակտիկա, սադիզմ, ծաղրուծանակ, 
խոշտանգում։

Keywords – Particular cruelty, ambiguity, evaluative category, criminal function, aspect, 
concept, relative certainty, misinterpretations, comments, synonyms, suffering, measurable, seal of 
eternity the right to the, last word, uniform legal practice, sadism, mockery, torture. 

Ключевые слова: особая жестокость, многозначность, оценочная категория, уголов-
но-правовая функция, аспект, концепция, относительная определенность, толкования, 
комментарии, синонимы, страдание, измеримый, печать вечности, право на последнее сло-
во, единообразная правоприменительная практика, садизм, издевательство, истязание.

Մ. Բաղ դա սարյան - ՀՌՀ ի րա վուն քի և քա ղա քա կա նու թյան ի նս տի տու տի քրե ա կան 
ի րա վուն քի և քրե ա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի ամ բի ո նի հայ ցորդ, էլ. հասցե՝ mariam.
baghdasaryan.1992@mail.ru:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 13.01.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 13.01.2021 թ., ե րաշ-
խա վոր վել է Արդարադատության պետական խորհրդական, իրավաբանական գիտությունների 
դոկտոր, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան Ա. Ա. Թամազյանի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 
17.03.2020 թ.:
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 ՀԱՆ ՑԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԻ ՔՐԵ Ա ԿԱՆ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ՉՀԱ ՋՈՂ ՎԱԾ ՀԱՆ ՑԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊ ՔՈՒՄ

CRIMINAL LIABILITY OF ACCOMPLICES IN CASE OF FAILED 
COMPLICITY

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОУЧАСТНИКОВ ПРИ 
НЕУДАВШЕМСЯ

СОУЧАСТИИ

 ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 39-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ «Ե թե կազ-
մա կերպ չի, դր դի չի, կամ օ ժան դա կո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն հա ջող վում 
ի րեն ցից ան կախ հան գա մանք նե րով, ա պա այդ ան ձանց պա տաս խա նատ վու-
թյու նը վրա է հաս նում հա մա պա տաս խան հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ-
րաս տու թյան հա մար»:

 Խոսքն, այս պես կոչ ված, չհա ջող ված հան ցակ ցու թյան մա սին է: Քրե ա կան 
ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ա ռանձ նաց վում են չհա ջող ված հան ցակ ցու թյան մի 
քա նի դրս ևո րում ներ. դր դի չին կամ կազ մա կերպ չին չի հա ջող վում կա տա րո ղի 
մեջ հան ցանք կա տա րե լու դի տա վո րու թյուն ա ռա ջաց նել կամ, թեև, հա ջող վում 
է կա տա րո ղի մեջ ա ռա ջաց նել հան ցանք կա տա րե լու դի տա վո րու թյուն, սա կայն 
վեր ջինս ձեռ նա մուխ չի լի նում հան ցան քի կա տար մանն այլ պատ ճառ նե րով (կա-
մո վին հրա ժար վում է հան ցա գոր ծու թյու նից, ծանր հի վան դա նում է ու գամ վում 
ան կող նուն, մա հա նում է և այլն): Ո րոշ քրե ա գետ ներ չհա ջող ված հան ցակ ցու-
թյուն են հա մա րում նաև այն դեպ քը, ե րբ հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին չի հաս-
նում կա տա րո ղի կամ քից ան կախ հան գա մանք նե րում1: Գոր ծող ՀՀ քրե ա կան 

1 Տե՛ս Саркисова Э.А., Уголовное право, Общая часть: учебное пособие / Э.А. Саркисова. – Минск: 
Тесей, 2005, էջ 271:
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օ րենսգր քում այս վեր ջին դեպ քը չհա ջող ված հան ցակ ցու թյուն չի հա մար վում և 
հան ցա կից նե րի ա րար քը ո րակ վում է հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու-
թյուն կամ հան ցա փոր ձին հան ցակ ցու թյուն: Հան ցա կից նե րի ա րար քի ո րա կու մը 
ա ռա ջարկ վում է նաև կա պել նրա հետ, թե հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի որ 
փու լում է այն ա վարտ վում: Ե թե ա րարքն ա վարտ վում է կամ խա փան վում է հան-
ցա փոր ձի փու լում, ա պա հան ցակ ցել փոր ձո ղի ա րար քը պետք է ո րա կել որ պես 
հան ցա փորձ, ի սկ ե թե ա րար քը խա փան վել է նա խա պատ րաս տու թյան փու լում, 
ա պա՝ հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյուն2: Փաս տո րեն այդ դեպ քում 
հան ցա կից նե րի ա րարք նե րի ո րա կու մը ո չն չով չի տար բեր վի այն ի րա վի ճակ նե-
րից, ե րբ հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին չի հաս նում կա տա րո ղի կամ քից ան կախ 
հան գա մանք նե րում, ի նչ պես դա նա խա տես ված է ՌԴ քրե ա կան օ րենսգր քում:

Ք րե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ա ռա ջարկ վել է նաև չհա ջող ված հան-
ցակ ցու թյան դեպ քում հան ցա կից նե րի ա րարք նե րը ո րա կել որ պես ա վարտ ված 
հան ցակ ցու թյուն3: Կար ծիք է ար տա հայտ վել նաև, որ այդ դեպ քում ա րար քը 
պետք է ո րա կել և՛ հան ցակ ցու թյուն, և՛ հան ցա փորձ4:

Չ հա ջող ված հան ցակ ցու թյան ի րա վի ճակ նե րում, ը ստ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր-
քի, մյուս հան ցա կից նե րի ա րարք նե րը պետք է ո րակ վեն որ պես հան ցա գոր ծու-
թյան նա խա պատ րաս տու թյուն: Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն-
ված է ա ռանձ նաց նել նաև չհա ջող ված հան ցակ ցու թյան հետ ևյալ դրս ևո րում նե րը. 
1) չհա ջող ված կազ մա կերպ չա կան գոր ծու նե ու թյուն, ե րբ կազ մա կերպ չին չի հա-
ջող վում հան ցան քի կա տար ման հա մար ան ձանց հա մախմ բել, ո րով հետև վեր-
ջին ներս չեն ըն դու նում կազ մա կերպ չի ա ռա ջար կը կամ սկզ բում հա մա ձայնում 
են, սա կայն հե տա գա յում հրա ժար վում են հան ցան քի կա տա րու մից, ի նչ պես նաև, 
ե րբ կազ մա կեր պի չը փոր ձում է ստեղ ծել կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խումբ կամ 
հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյուն, բայց դա նրան չի հա ջող վում (ի նչ պես ար դեն 
նշել ե նք, մեր կար ծի քով, սա կայն կազ մա կերպ չի ի նս տի տուտն ա վե լորդ է),

բ) չհա ջող ված դրդ չու թյուն, ե րբ կա տա րո ղը չի հա մա ձայ նում կա տա րել հան-
ցան քը կամ հա մա ձայ նե լուց հե տո կա մո վին հրա ժար վում է հան ցա գոր ծու թյու-
նից,

գ) չհա ջող ված օ ժան դա կու թյուն, ե րբ կա տա րո ղը սկզ բում ըն դու նում է օ ժան-
դա կո ղի ա ջակ ցու թյու նը, ի սկ հե տա գա յում կա մո վին հրա ժար վում է հան ցա գոր-
ծու թյու նից, կամ ե րբ օ ժան դա կու թյունն ա ջակ ցու թյուն է ցույց տա լիս մե կին, ով 
ը նդ հան րա պես չու ներ հան ցան քը կա տա րե լու մտադ րու թյուն, կամ ե րբ օ ժան դա-
կել ցան կա ցող ան ձը փոր ձում է մի ջոց կամ գոր ծիք տրա մադ րել կա տա րո ղին, 
սա կայն բռն վում է ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից և չի կա րո ղա նում դրանք 

2 Տե՛ս Башукова Б.В., К вопросу о квалификации неудавшегося соучастия., https://elib.bsu.by/
bitstream/123456789/159278/1/21-24.pdf: 
3 Տե՛ս Трайнин А.Н., Учение о соучастии., М., 1941, էջ 27:
4 Տե՛ս Сафин А.Ф., Неудавшееся подстрекательство: понятие и вопросы квалификации., http://apel.
ieml.ru/storage/archive_articles/9272.pdf:
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տրա մադ րել5: Հա մա ձայն ե նք տե սու թյան մեջ ա ռաջ քաշ ված այն կար ծի քին, որ 
օ ժան դա կու թյու նը կա րե լի է չհա ջող ված հա մա րել նաև, ե րբ օ ժան դա կո ղը մի ջոց, 
գոր ծիք, տե ղե կատ վու թյուն, խոր հուրդ կամ ցու ցում է տրա մադ րում կա տա րո ղին, 
ի սկ վեր ջինս ը նդ հան րա պես չի օ գտ վում դրան ցից և հե տա գա յում հան ցան քի 
հա մար օ գտ վում է այլ գոր ծիք նե րից, այլ ցու ցում նե րից և այլն: Չհա ջող ված հան-
ցակ ցու թյուն են նաև այն դեպ քե րը, ե րբ ան ձը դր դում կամ օ ժան դա կում է այն պի-
սի ան ձի, ո րը հա սած չի լի նում քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան տա րի քի կամ 
հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քը կա տա րում է ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում, 
ի սկ նա չի գի տակ ցում այդ հան գա ման քը, ա պա «ան պի տան» ան ձին հան ցան քի 
կա տար մա նը ներգ րա ված ան ձի ա րարք նե րը պետք է ո րակ վեն որ պես հա մա-
պա տաս խան հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյուն, ե թե նույ նիսկ հան-
ցա գոր ծու թյունն ա վարտ վում է:

Ք րե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ա ռա ջարկ վել է նման դեպ քե րում ա րար-
քը ո րա կել որ պես հա մա պա տաս խան հան ցա գոր ծու թյա նը հան ցակ ցե լու նա խա-
պատ րաս տու թյուն6: 

 Ի նչ պես ար դեն նշել ե նք, ա ռա ջարկ վում է նաև ա րար քի ո րա կու մը կա պել 
նրա հետ, թե հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի որ փու լում է այն ա վարտ վում: 
Ե թե ա րարքն ա վարտ վում է կամ խա փան վում է հան ցա փոր ձի փու լում, ա պա 
հան ցակ ցել փոր ձո ղի ա րար քը պետք է ո րա կել որ պես հան ցա փորձ, ի սկ ե թե 
ա րար քը խա փան վել է նա խա պատ րաս տու թյան փու լում, ա պա՝ հան ցա գոր ծու-
թյան նա խա պատ րաս տու թյուն:

ՌԴ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում եր բեմ չհա ջող ված հան ցակ ցու թյան նման 
ի րա վի ճակ նե րում ան ձի ա րար քը ո րակ վում է որ պես ա վարտ ված հան ցա գոր ծու-
թյա նը հան ցակ ցու թյուն7, ին չը չի բխում ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում առ կա կար-
գա վո րում նե րից:

Ք րե ա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ա ռա ջարկ վում է նաև նման դեպ քե րում 
ա րար քի ո րակ ման այլ տար բե րակ՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան դրդ չու թյան փորձ: 
Այս մո տե ցու մը հան դի պում է նաև ՌԴ դա տա կան պրակ տի կա յում8: Բայց ա րար-
քի ո րակ ման այս տար բե րա կը գոր ծող քրե ա կան օ րենսգր քի պայ ման նե րում 
հնա րա վոր չէ, ո րով հետև այն չի նա խա տե սում հան ցա կից նե րի ա րար քի ո րակ-
ման նման տար բե րակ: 

Բայց, ի նչ պես ար դեն նշել ե նք, մենք այն հա մոզ ման ե նք, որ նման ի նս տի-
տուտ պետք է նա խա տես վի ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում այն պես, ի նչ պես այն առ-
կա է ո րոշ ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րի քրե ա կան օ րենսդ րու թյուն նե րում: Այս-
պես, ԳՖՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 30-րդ պա րագ րա ֆի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ «Ով 

5 Տե՛ս Питецкий В., Неудавшееся соучастие в преступлении // Российская юстиция, № 4, 2003, էջ 51:
6 Տե՛ս Васюков В.В., Виды соучастников в Уголовном праве России., Автореф., дисс., на соиск. учен., 
степени канд., юрид., наук., СПб, 2008, էջ 5: 
7 Տե՛ս Определения Верховного суда РФ № 56-ДП-04-20 от 20 мая 2004 г.; № 85-о11-10сП от 23 июня 
2011 г.; № 81-д 10-11 от 1 июня 2010 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс»: 
8 Տե՛ս Корнеева А.В., Теория квалификации преступлений: Учебное пособие для магистрантов. М., 
2018, է ջեր 51-52: 
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փոր ձում է հա կել կամ դր դել մեկ այլ ան ձի հան ցանք կա տա րե լու, նա պատժ վում 
է հան ցա փոր ձի կա նոն նե րով …»9: Ը ստ է ու թյան չհա ջող ված հան ցակ ցու թյան 
դեպ քե րում հան ցա կից ներն ի րա կա նաց նում են հան ցակ ցու թյան կոնկ րետ տե-
սակ (դր դիչ, օ ժան դա կող) հա մար վող ա րար քի օբյեկ տիվ կող մի մի մա սը, կամ 
նույ նիսկ ամ բողջ օբյեկ տիվ կող մը (ա սենք օ ժան դա կու թյան ո րոշ դեպ քե րում) սա-
կայն այդ պես էլ չի հա ջող վում հան ցակ ցու թյունն ա վար տին հասց նել: Այլ կերպ 
ա սած, նրանք փոր ձում են հան ցակ ցել, ին չը չի հա ջող վում՝ ի րենց կամ քից ան-
կախ հան գա մանք նե րով: Ո ւս տի ա ռա ջար կում ե նք օ րեն քի հետ ևյալ ձևա կեր պու-
մը՝ «Ե թե հան ցա գոր ծու թյու նը չի ա վարտ վում դր դի չի կամ օ ժան դա կո ղի կամ քից 
ան կախ հան գա մանք նե րում, նրանք են թարկ վում են պա տաս խա նատ վու թյան 
ի րենց դի տա վո րու թյան մեջ ը նդ գրկ ված հան ցա գոր ծու թյա նը հան ցակ ցե լու փոր-
ձի հա մար՝ հղում կա տա րե լով սույն օ րենսգր քի Հա տուկ մա սի հա մա պա տաս-
խան հոդ վա ծին, ի նչ պես նաև սույն օ րենսգր քի 38-րդ հոդ վա ծի հա մա պա տաս-
խան մա սին և 34-րդ հոդ վա ծին»:

Annotation. The article touches upon the issues of qualifying the actions of accomplices in case 
of failed complicity. Introducing certain types of failed complicity in the theory of criminal law, and 
the proposed versions of qualifying accomplices in those cases, the author defines his own version of 
qualifying the actions of accomplices in case of failed complicity and suggests qualifying the action of 
the accomplice as an attempted complicity.

Аннотация. В статье анализируются вопросы квалификации действий соучастников при 
неудавшемся соучастии. Рассматривая отдельные виды неудавшегося соучастия в теории 
уголовного права и предлагаемые варианты квалификации действий соучастников в таких 
случаях, автор дает определение своего варианта квалификации действий соучастников при 
неудавшемся соучастии, предлагая охарактеризовать действия соучастника при неудавшемся 
соучастии как попытку соучастия.

 Բա նա լի բա ռեր – չհա ջող ված հան ցակ ցու թյուն, դր դիչ, օ ժան դա կող, հան ցա գոր ծու թյու նից 
կա մո վին հրա ժար վել, հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյուն, հան ցա փորձ:

Keywords - failed complicity, instigator, facilitator, voluntarily renounce the crime, crime 
preparation, attempted crime  

Ключевые слова:  неудавшиеся соучастие, подстрекатель, пособник, добровольно от-
казаться от преступления, приготовление к преступлению, покушение на преступление.

Ս. Պո ղո սյան - Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի քրե ա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի հայ-
ցորդ, էլ. հաս ցե՝ sevakpoghosyan91@mail.ru:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 22.01.2021 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 22.01.2021 թ., ե րաշ-
խա վոր վել է Ե ՊՀ ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տի քրե ա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի վա րիչ, ի րա-
վա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ա. Հ. Գա բու զյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 
17.03.2021 թ.:

9 Տե՛ս Уголовное законодательство зарубежных стран, М., 1999, էջ 258: 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ РЕГУЛИРОВАНИЙ

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ 

ԳՈՐԾԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

CRIMINAL PROCEDURAL FEATURES OF THE INVESTIGATION OF 
CASES ON INVOLVEMENT OF REPRESENTATIVES OF THE 
MILITARY-POLITICAL LEADERSHIP OF THE REPUBLIC OF 
AZERBAIJAN FOR COMMITTING MILITARY CRIMES IN THE 

CONTEXT OF INTERNTIONAL LEGAL REGULATIONS

В целях всестороннего изучения проблем уголовно-процессуального порядка 
расследования военных преступлений, совершаемых военно-политическим руко-
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водством Республики Азербайджан, необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя одной из наименее разработанных проблем в теории международного права 
является проблема уголовного процесса по делам о международных преступле-
ниях, в том числе и о военных преступлениях, и относится к числу наименее 
разработанных1. На сегодняшний день доктрина международного права не дает 
целостного понимания проблемы уголовно-процессуального порядка расследо-
вания военных преступлений, совершенных противоборствующими сторонами 
вооруженного конфликта, а законодательная и правоприменительная практика 
остро нуждаются в разработке теоретических положений о правовом регулиро-
вании оснований и порядка производства следственных и иных процессуальных 
действий при расследовании военных преступлений. Принципиальная особен-
ность уголовно-процессуального порядка расследования таких преступлений за-
ключается в том, что лица, совершающие военные преступления, принадлежат 
к противоборствующим сторонам конфликта, а для установления причастности 
конкретных военнослужащих (летчиков, артиллеристов, снайперов и т.д.) проти-
воборствующей стороны, которые отдавали и выполняли приказы об авиаударах, 
артобстрелах и об уничтожении мирных граждан, других военных преступлений 
и для доказывания их вины и т.д., требуется производство следственных (в т.ч. и 
таких специфических действий, как допрос представителей противоборствующей 
стороны вооруженного конфликта, анализ радиопереговоров и др.) и процессу-
альных действий на территории противоборствующей стороны и с ее участием. 

Как представляется, национальные органы уголовной юстиции, руководству-
ясь только положениями национального УПК, без учета международно-право-
вых норм и механизмов расследования таких преступлений, без производства 
следственных и процессуальных действий на территории и с участием противо-
борствующей стороны, в условиях вооруженного конфликта или отсутствия пе-
ремирия, не смогут эффективно использовать потенциал арсенала уголовного 
процесса и обеспечить расследование и возможность привлечения к уголовной 
ответственности представителей противоборствующей стороны, ответственных 
за военные преступления, если не рассматривать, конечно, военно-насильствен-
ные сценарии, которые носят сугубо гипотетический характер2. 

1 Лобанов С.А., Уголовное судопроизводство по делам о военных преступлениях (международно-пра-
вовые аспекты). М., 1997, с. 12.
2 Например, в 1942 г. в самое тяжёлое для СССР время была создана Всесоюзная чрезвычайная ко-
миссия по расследованию злодеяний фашистских оккупантов. Это произошло в то время, когда нем-
цы находились недалеко от Москвы и ещё не наступил коренной перелом в войне. В 1942 году никто 
не задумывался о проведении международного процесса над главными нацистскими преступниками и 
о создании международных следственных органов. Однако и Советский Союз и другие страны анти-
гитлеровской коалиции, в том числе США собирали доказательства фашистских злодеяний. Для этого 
тоже потребовалась политическая воля. Так У. Черчилль настаивал на том, чтобы германских военных 
преступников вешать без суда и следствия, И.В. Сталин требовал их судить. Ф. Рузвельт, занимавший 
изначально нейтральную позицию, затем согласился с позицией И.В. Сталина. После окончания Вто-
рой Мировой войны был сформирован Международный Нюрнбергский трибунал. Материалы, послу-
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Бесспорно, что национальные правоохранительные органы должны распро-
странять действие уголовных законов в отношении лиц, совершивших престу-
пление также вне пределов государства3 и осуществлять свою уголовную юрис-
дикцию в отношении представителей противоборствующей стороны на основе 
принципа пассивного гражданства, предполагающего распространение уголов-
но-правовых норм государства в зависимости от гражданства жертвы преступле-
ния или принципа защиты, предполагающего распространение уголовно-право-
вых норм государства в зависимости от того, нарушены ли интересы государства 
и затронута ли безопасность государства. 

Вместе с тем после возбуждения уголовных дел указанной категории по прин-
ципу экстерриториальной4 уголовной юрисдикции, на этапе расследования и 
предъявления доказательств представителям противоборствующей стороны на-
циональные правоохранительные органы сталкиваются с проблемой ограниче-
ния их полномочий рамками национального УПК. При этом сам факт возбуждения 
уголовного дела в отношении представителей противоборствующей стороны еще 
не свидетельствует о том, что кто-то из них будет привлечен к уголовной ответ-
ственности. Указанная проблема выходит за пределы возможностей националь-
ного УПК или придания международным договорам юридической силы в рамках 
правовой системы РА. 

Свидетельством неэффективности расследования военных преступлений 
только на основе национального УПК могут служить возбужденные в отношении 
неустановленных военнослужащих ВС Аз.Р и впоследствии приостановленные по 
п.5 ч.1. ст.31 УПК РА («действует непреодолимая сила, временно препятствующая 
дальнейшему производству по уголовному делу») более 2000 уголовных дел, а 

жившие для Трибунала доказательной базой, собирали четыре года — с 1942 по 1945 гг. 
3 Часть 3 ст. 15 УК РА «Действие уголовных законов в отношении лиц, совершивших преступление 
вне пределов Республики Армения». Иностранные граждане и лица без гражданства, не прожива-
ющие в Республике Армения постоянно, совершившие преступление вне пределов Республики Ар-
мения, подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу Республики Армения, если они 
совершили: 1) преступления, предусмотренные международным договором Республики Армения; 2) 
тяжкие или особо тяжкие преступления, направленные против интересов Республики Армения или 
прав и свобод граждан Республики Армения.
4 Осуществление государством уголовной юрисдикции в отношении физических лиц основано на 
ряде базовых принципов. Основными из них являются территориальный, персональный националь-
ный (принцип активного гражданства), пассивный персональный (принцип пассивного гражданства), 
принцип защиты (безопасности или реальный) и универсальный принципы. Территориальный прин-
цип – зависит от места совершения преступления и предполагает полное осуществление уголовной 
юрисдикции государства в отношении всех лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние и на-
ходящихся в пределах его территории; персональный национальный (принцип активного граждан-
ства) – зависит от гражданства правонарушителя и предполагает распространение уголовно-правовых 
норм государства на своих граждан, независимо от места их нахождения; пассивный персональный 
(принцип пассивного гражданства) – зависит от гражданства жертвы преступления; принцип защиты 
(безопасности или реальный) – зависит от того, нарушены ли интересы государства и затронута ли 
безопасность государства; универсальный принцип – зависит от того, рассматривается ли нарушение 
как угроза всему человечеству.
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также уголовное дело, возбужденное СК России 8.08.2008 г. по принципу экс-
территориальной уголовной юрисдикции (ч.3 ст.12 УК РФ), по фактам военных 
преступлений, совершенных в Южной Осетии. Материалы уголовного дела в 400 
томах так и не были переданы в суд общей юрисдикции России, а были направ-
лены в МУС и ЕСПЧ, куда обратились пострадавшие. После долгого рассмотре-
ния в МУС, санкции Палаты предварительного производства материалы были 
приняты Прокурором МУС к расследованию только 26.01.2017 г. 

Представляется, что и материалы уголовного дела, возбужденного СК России 
по фактам военных преступлений, совершенным на юго-востоке Украины, объем 
которого составляет более 5500 томов, как и в предыдущем случае будут направ-
лены в МУС и ЕСПЧ. 

Вместе с тем СК России5, на основании положений УПК РФ, в отношении ряда 
высших должностных лиц Украины были вынесены постановления о привлече-
нии в качестве обвиняемых, об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу, об объявлении в розыск, в т.ч. в международный6. 

Тем не менее, представляется, что привлечение к ответственности представи-
телей военно-политического руководства другого государства в настоящее время 
возможно только на международном уровне. Более того, отсутствие возможности 
проводить расследование на территории противоборствующей стороны в таком 
объеме, который позволил бы обеспечить выполнение задач уголовного процес-
са, порождает недостаток объективных доказательств совершения военного пре-
ступления конкретным лицом.

Кроме того, для незаинтересованной в объективном расследовании противо-
борствующей стороны вооруженного конфликта это обстоятельство создает воз-
можность для бездоказательных, а порой и нелепых обвинений в предвзятости 
расследования, основанного на одностороннем сборе доказательств, что чревато 
увеличением количества нераскрытых военных преступлений, исполнители кото-
рых остались безнаказанными, но и предоставлением неограниченного ресурса 
для политических спекуляций, оправдывающих любые безответственные полити-
ческие и авантюрные военные действия.

Право, а в некоторых случаях и обязанность государств пресекать военные 
преступления на основании принципа универсальной юрисдикции, также обусла-
вливает особенность уголовно-процессуального порядка расследования военных 
преступлений.

Строго говоря, дела в отношении военных преступлений могут находиться не 
только в юрисдикции национальных судов государства, но и в юрисдикции наци-
ональных судов других государств, а с момента учреждения и в МУС. 

Однако юрисдикция МУС в отношении военных преступлений, согласно ст.8 
Римского Статута МУС, распространяется тогда, когда они совершены в рамках 

5 URL: http:/www.russian.rt.com/article/35732#ixzz3B1znNc00
6 URL: http://www.sledcom. ru/cases /item/1168/
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плана, или политики, или при крупномасштабном совершении таких преступле-
ний. 

При этом независимо от факта ратификации государством Римского Стату-
та МУС, Совет Безопасности ООН, на основании ст. 41, гл. VII Устава ООН и в 
соответствии со ст. 13 b Римского Статута МУС, может передать ситуацию для 
рассмотрения Прокурору МУС. 

Так, например, несмотря на то обстоятельство, что Ливия и не ратифицирова-
ла Римский Статут МУС (являющийся международным договором)и  не участво-
вала в нем, в силу чего МУС не обладал юрисдикцией в отношении руководителей 
Ливии7, 27 июня 2011 г. Палата предварительного производства МУС удовлетво-
рила ходатайство Прокурора МУС и приняла решение о выдаче ордеров на арест 
М. Каддафи, т.е. в отношении действующего главы государства, пользующегося 
иммунитетом от уголовного преследования, его сына Сейфуль-Ислама Каддафи 
и начальника военной разведки Ливии А. Аль-Сенусси. 

Такому решению МУС предшествовала Резолюция СБ ООН от 26 февраля 
2011 г № 1970, согласно п. 4 которой, вопрос о ситуации в Ливийской Араб-
ской Джамахирии в период с 15 февраля 2011 года был передан на рассмотрение 
Прокурору МУС, а п. 5 обязывал ливийские власти в полной мере сотрудничать 
с Судом и Прокурором и оказывать им всю необходимую помощь во исполнение 
указанной резолюции. И хотя Резолюция и признавала, что государства, не явля-
ющиеся участниками Римского статута МУС, не несут обязательств по нему, тем 
не менее настоятельно призывала все государства и соответствующие региональ-
ные и прочие международные организации сотрудничать с Судом и Прокурором 
в полном объеме.

Что касается принципа применимости универсальной юрисдик ции, то этот 
принцип ярко иллюстрирует дело А. Эйхмана – главы отдела гестапо нацистской 
Германии по делам евреев и эмиграции, который был персонально виновен в 
организации истребления мил лионов евреев. Именно решением по этому делу 
Верховный суд Израиля постановил, что привлечение виновных лиц за военные 
преступления, преступления против чело вечности и геноцид носит универсаль-
ный характер. А государство, осуществляющее универсальную юрисдикцию, вы-
ступает в качестве «агента мирового сообщества» и действует с целью поддержа-
ния мира и всеобщей безопасности. 

Об использовании универсальной юрисдикции в отношении именно воен ных 
преступлений свидетельствует и судеб ная практика различных стран мира. Так в 
1994 г. Р. Сарич – боснийский серб, находившийся на территории Дании с целью 
получить политическое убежище, за убийства и пытки пленных в боснийском 
лагере был приговорён датским судом к восьми годам заключения. При этом 

7 Поскольку по общему правилу договор не создает обязательств или прав для третьего государства 
без его на то согласия, а такого согласия Ливия не давала.
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суд квалифициро вал его действия как серьёзные нарушения ст. 129 и 130 III 
Женевской конвен ции (1949), ст. 146 и 147 IV Женевской конвенции (1949) в 
совокупности со ст. 8 (5) УК Дании. 

В 1997 г. Верховный Суд Баварии (ФРГ) признал боснийца Дьяжича вино-
вным в четырнадцати эпизодах убийств, основываясь на п. 1 пар. 6 УК ФРГ 
(«убийство») и ст. 3, 146, 147 IV Женевской конвенции (1949). В 1997 г. Вер-
ховный Суд Нидерлан дов за военные преступления, совершён ные в отношении 
мусульман в Боснии и Герцеговине, осудил боснийского серба Д. Кнешевича. В 
1997 г. Военный трибунал г. Ло занны (Швейцария) приговорил к пожиз ненному 
заключению гражданина Руанды Ф. Ньонтезе, который был признан вино вным 
в военных преступлениях, совер шённых в Руанде в 1994 г. Этот приговор был 
подтверждён Кассационным военным трибуналом Швейцарии. 

В 2004 г. окружной суд Роттердама (Нидерланды) осудил гражданина Демо-
кратической Республики Конго за пытки, совершённые им в отношении граждан 
Де мократической Республики Конго на тер ритории этой страны. 

В 2005 г. окружной суд Гааги осудил двух бывших афганских генералов тай-
ной полиции Афганистана за военные преступления и пытки, совер шённые в 
80-х годах в Афганистане в от ношении граждан Афганистана. В 2005 г. суд в 
Великобритании при говорил афганского полевого командира Ф. Зардада к 20 го-
дам тюремного за ключения за совершение актов пыток и за хвата заложников аф-
ганцев в Афганистане в середине 90-х годов. В 2005 г. судья в Великобритании 
вынес постановление о заключении под стражу бывшего израильского генерала 
Д. Альмога в связи с его участием в серьёзных нарушениях Женевских кон венций 
(1949) в Секторе Газа. 

Допусти мость применения универсальной юрис дикции подтверждается и пре-
цедентной практикой Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), что нашло 
своё отра жение в ряде его решений. Так Постановлением ЕСПЧ (2007) по делу 
«Йоргич против Германии» при знано правомерным осуждение герман ским судом 
к пожизненному заключению гражданина Боснии и Герцеговины серб ского про-
исхождения Йоргича за совер шение в 1992 г. актов геноцида в районе Добой на 
территории Боснии. Постанов лением ЕСПЧ 2009 года по делу «Ульд Дах против 
Франции» признано правомерным осуждение в 2005 г. французским судом к 
10 годам тюремного заключения и штрафу в размере 15 000 евро гражданина 
Маври тании – офицера разведки мавританской армии за совершение в Маврита-
нии в пе риод 1990-1991 гг. актов пыток в отноше нии военнослужащих, обвиняе-
мых в под готовке государственного переворота8.

К ярким примерам практики привлечения лиц за международные преступле-
ния национальными органами, в том числе и на основе универсальной юрисдик-

8 Волеводз А.Г., Уголовное дело о военных преступлениях в Украине: на каком основании оно 
возбуждено в России? // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 3(34), с. 52-57.
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ции можно отнести также дело А. Пиночета, арест в Сенегале главы Республики 
Чад, выдача бельгийским судьей ордера на арест министра иностранных дел 
Республики Конго, единогласное решение от 29 мая 1998 г. Французской Наци-
ональной Ассамблеи в отношении проекта закона, согласно которому Франция 
признает, что в 1915 г. имел место геноцид армян9.

Таким образом, судеб ная практика различных стран мира и практика между-
народного сотрудничества в сфере уголовного преследования лиц, совершивших 
военные преступления, свидетельствует об использовании принципов экстерри-
ториальной и универсальной юрисдикции, что в корне меняет сам характер рас-
следования, уголовного преследования, судебного разбирательства и его меж-
дународно-правовой основы. При этом, безусловно, универсальная юрисдикция 
предполагает использование государствами внутренних механизмов для судебно-
го преследования преступников в соответствии с их внутренними уголовными и 
уголовно-процессуальными законами.

Особую роль в преодоления практики безнаказанности лиц, виновных в со-
вершении военных преступлений призван играть МУС10, как «суд последнего 
уровня». МУС потенциально обладает юрисдикцией для рассмотрения дел о во-
енных преступлениях.

Представляется, что для Республики Армения, которая заинтересована в рас-
следовании военных преступлений, совершенных вооруженными силами Азер-
байджана, одним из оптимальных вариантов станет ратификация Римского 
Статута МУС и активное участие в деятельности МУС. Ратификации Римского 
Статута МУС повлечет за собой необходимость внесения изменений в действу-
ющее законодательство путем включения соответствующих предписаний в на-
циональные законодательные акты. Однако решение о ратификации является 
крайне непростым, требующим политической воли и вряд ли будет разрешено в 
ближайшее время. 

Вышеизложенное предопределяет содержание предлагаемого нами возможно-
го уголовно-процессуального порядка расследования военных преступлений, со-
вершаемых противоборствующими сторонами вооруженного конфликта, и отра-
жения ряда существенных принципиальных процессуальных положений и норм 
Римского Статута МУС в УПК РА. Решение данной проблемы представляется в 
проецировании указанных положений на УПК РА и разработке соответствующего 
алгоритма действий. При этом национальным органам уголовной юстиции нуж-
но исходить из того обстоятельства, что, во-первых, доказательства, собранные 
в ходе расследова ния, в МУС могут быть рассмотрены в перспективе лишь в 
качестве документов и вряд ли будут рассматриваться в качестве прямых дока-

9 Le Monde. 24 February. 2000. P. 34.
10 Полномочия МУС и порядок его работы определяются Римским Статутом МУС, Элементами престу-
плений, Правилами процедуры и доказывания, Регламентом суда, Регламентом Секретариата, Согла-
шением о привилегиях и иммунитетах, Финансовыми правилами и др.
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зательств, тем более, если Республика Армения не будет стороной в междуна-
родном уголовном процессе, если таковой будет иметь место, во-вторых, для 
фиксации собранных доказательств национальным органам уголовной юстиции 
необходимо максимально исполь зовать технические средства11. 

Такой подход обеспечит в будущем, с одной стороны, эффективное расследо-
вание военных преступлений, совершенных представителями противоборствую-
щей стороны, и уголовное преследование, лиц ответственных за их совершение, 
а с другой, исходя из национальных интересов РА и не допущения вмешательства 
во внутренние дела РА, создаст возможность проводить собственное расследо-
вание12 пре ступлений, совершенных собственными военнослужащими, исклю-
чив возможность или сведя к минимуму ситуации, при которых МУС, согласно 
принципу комплементарности, смог бы принять к производству и распространить 
свою юрисдикцию на то или иное уголовное дело, ограничивая тем самым госу-
дарственный суверенитет и создавая угрозу национальной безопасности страны.

Согласно закрепленным в ст. 1 Римского Статута МУС положениям, Суд явля-
ется постоянным органом, уполномоченным осуществлять юрисдикцию в отно-
шении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, указанные в Ста-
туте, и дополняет национальные системы уголовного правосудия. 

Именно национальные органы уголовной юстиции должны организовать рас-
следования военных преступлений на национальном уровне и сбор доказатель-
ственной информации о военных преступлениях, совершенных противоборству-
ющей стороной вооруженного конфликта, а МУС лишь дополняет национальные 
органы правосудия, но не действует вместо них. 

Следовательно, МУС принципиально уполно мочен рассматривать дело только 
в тех случаях, когда национальные органы не проводят соответствующие рас-
следования или проводят, с целью оградить соответствующее лицо от уголовной 
ответственности за военные преступления (п. 3 ст. 20 Устава МУС).

Таким образом, исходя из вышеизложенного, перечень военных преступлений 
в УК РА значительно ограничен, а вышеуказанные обстоятельства свидетельству-
ют о неполноте и фрагментарности раздела XIII «Преступлений против мира и 
безопасности человечества» УК РА и обуславливают необходимость устранения 
нелогичности, незавершенности и недостаточной системности. 

Существующее положение может кардинально измениться, если Республика 
Армения приведет законодательство о военных преступлениях в соответствие с 
современными международными требованиями. Так, если будет принято поли-

11 Волеводз А.Г., Выступление на заседании Научно-консультативного совета Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации // Вестник СК РФ. 2009. №3(5). С. 65-72 URL:http://www.old.
mgimo.ru/files/145637/109d12f01d26f2fd4037dd39e707f457.pdf
12 Это будет свидетельствовать о том, что национальные органы РА должным образом относятся 
к соблюдению норм международного права, регулирующих основные права и свобо¬ды человека, 
независимо от его национальной принадлежности и послужит одним из аргументов, на основании 
которых Аз.Р может быть отказано в удовлетворении жалобы как в ЕСПЧ так и, возможно, в МУС.  
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тическое решение о ратификации Римского Статута МУС, то необходимо будет 
внести поправки в действующее законодательство Республики Армения. 

Для привлечения военно-политического руководства Азербайджанской Респу-
блики к ответственности за совершение военных преступлений, в силу правовой 
определенности и доказательственной перспективности, необходимо внесение 
соответствующих поправок в УК РА, УПК РА, УИК РА и другие законы, что обе-
спечит возможность Республике Армения самой осуществлять уголовное пресле-
дование за военные преступления, минимизируя случаи, когда ситуация, соглас-
но принципу комплементарности может быть принята к производству МУС. 

При этом национальное законодательство, касающееся имплементации, необ-
ходимо для тех положений договоров, которые не обладают сами по себе испол-
нительной силой и поэтому требуют законодательного акта, чтобы быть приме-
ненными.

Необходимо на основе трехступенчатого деления, с учетом родового объекта, 
в составе раздела XIII УК РА «Преступления против мира и безопасности челове-
чества» сформировать три отдельные главы по видовому объекту, «Преступления 
против мира», «Преступления против человечности», «Военные преступления», 
отделив внутри каждой главы друг от друга преступления по непосредственно-
му объекту преступного посягательства и, например, в главе «Военные престу-
пления» по смешанному способу имплементации отразить, как нормы обычного 
международного гуманитарного права, предусматривающих ответственность за 
военные преступления, так и 50 различных составов военных преступлений с 
учетом их перечня, данного в ст.8 Римского Статута МУС, а в главе «Преступле-
ния против человечности» – преступления с учетом их перечня, данного в ст.7 
Римского Статута МУС и т.д.. Также необходимо перенять положительный опыт 
международных органов уголовной юстиции относительно института соучастия, 
доктрины СПД и доктрины ответственности командиров, а положения нацио-
нального УПК об условиях принятия к производству и порядке расследования во-
енных преступлений привести в соответствие с порядком расследования военных 
преступлений, предусмотренных Римским Статутом МУС. 

Представляется, что одним из лучших вариантов для Республики Армения ста-
нет ратификация Статута, подписанная 1 октября 1999 г., и активное участие 
в деятельности МУС. Необходимо уже сегодня, в условиях отсутствия решения 
о ратификации Статута МУС, в соответствии со ст. 88 Статута МУС, о том, что 
государства-участники обеспечивают наличие процедур, предусмотренных их на-
циональным правом, для всех форм сотрудничества с МУС, начать проведение 
правотворческой деятельности по правовому обеспечению расследования  воен-
ных преступлений в законодательстве Республики Армения, что предусматрива-
ет активизацию работы по имплементации положений Статута МУС, подготовку 
проектов законов о внесении в законодательство Республики Армения изменений 
и дополнений, направленных на обеспечение сотрудничества Армении с МУС, 
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и приведении законодательства Республики Армения в соответствие с Римским 
Статутом МУС, устранив пробелы в УПК РА, обеспечив возможность самостоя-
тельного расследования военных преступлений, подпадающих под юрисдикцию 
МУС. 

При таком подходе, Республика Армения, в силу принципа pacta sund servanda 
(т. е. принципа добросовестного выполнения государством взятых на себя обяза-
тельств по соответствующему международному соглашению, который закреплен 
в ст. 26 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.), с учетом, 
того, что основания для осуществления универсальной юрисдикции в отношении 
военных преступлений присутствуют и в обычном праве,13 имеет все правовые 
основания возбуждать уголовные дела по фактам военных преступлений, в т.ч. 
и совершенных на территории Нагорно-Карабахской Республики (далее НКР) и 
без каких либо двусторонних соглашений или договоров с НКР, как акт доброй 
воли в борьбе с военными преступлениями, с согласия органов государствен-
ной власти НКР, способных осуществлять эффективный контроль, поддерживать 
право порядок  и самостоятельно проводить эффективное расследование, в общем 
порядке расследовать дела на территории НКР, по принципу in absentia (т.е. в от-
сутствие подозреваемого или обвиняемого на территории государ ства, ведущего 
производство по уголовно му делу). 

Пока такие юридические механизмы отсутствуют, осуществление правосудия 
в отношении представителей военно-политического руководства Азербайджан-
ской Республики за совершение военных преступлений остается лишь предметом 
академического теоретизирования.

Annotation. This article analyzes one of the least developed problems in the theory of inter-
national law - the problem of criminal procedure in cases of international crimes. In particular, we 
focused on the study of the criminal procedural features of the investigation of cases on bringing to 
justice representatives of the military-political leadership of the Republic of Azerbaijan for committing 
war crimes. Based on the results of the analysis, we came to the conclusion that it is necessary to 
make amendments and additions to the Legislation of the Republic of Armenia, bring it in line with 
the Rome Statute of the ICC, eliminating the gaps in the RA Criminal Procedure Code, which will 
ensure the possibility of independent investigation of war crimes falling under the jurisdiction of the 
ICC.

Ամփոփում: Հոդվածում միջազգային իրավական իրավակարգավորումերի համատեքս-
տում վերլուծվում է տեսական գարևորագույն ուղղություններից մեկի՝ միջազգային հանցա-
գործությունների քննության քրեադատավարական հրատապ հիմախնդիրները: Մասնա-
վորապես` հեղինակը կենտրոնացել է ռազմական հանցագործությունների կատարման համար 
Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչներին 
պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործերի քննության քրեադատավարական 

13 Договорным правом охватываются только серьезные нарушения, обычном правом охватываются 
все нарушения законов и обычаев войны, являющиеся военными преступлениями.
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կառուցակարգրի առանձնահատկությունների ուսումասիրության վրա: Վերլուծության արդ-
յունքում հեղինակը հանգում է այն եզրակացության, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեա-
դատավարական օրենսդրության մեջ անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություններ և լրացումեր, 
այն համապատասխանեցնել ՄՔԴ-ի Հռոմի կանոնադրությանը` վերացնելով ՀՀ քրեական 
դատավարության օրենսգրքի բացերը, ինչը կապահովի ռազմական հանցագործությունների 
արդյունավետ քննության կառուցակարգերի կիրառման հնարավորությունը:

Ключевые слова: международное право, уголовный процесс, уголовное дело, эффектив-
ное расследование, уголовная ответственность, военные преступления, военно-политиче-
ское руководство.
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արդյունավետ քննություն, քրեական պատասխանատվություն, ռազմական հանցագործություն-
ներ, ռազմաքաղաքական ղեկավարություն:
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ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի  պե տու թյան և 

ի րա վուն քի տե սու թյան և  սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի 
ամ բի ո նի դա սա խոս,  ոս տի կա նու թյան մայոր, 
ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 
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Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին օ րենսդ րու թյու նը բաղ-
կա ցած է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նից, ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս-
գրքից, ՀՀ մաք սային օ րենսգր քից, « Դա տա խա զու թյան մա սին», «Ազ գային 
անվտան գու թյան մար մին նե րի մա սին», «Ոս տի կա նու թյան մա սին», « Ռազ մա կան 
ոս տի կա նու թյան մա սին», «Ք րե ա կա տա րո ղա կան ծա ռա յու թյան մա սին», « Հար-
կային ծա ռա յու թյան մա սին», «Ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռ նա գանձ ման 
մա սին» ՀՀ օ րենք նե րից, «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քից, այլ ի րա վա կան ակ տե րից, ի նչ պես նաև ՀՀ մի ջազ գային պայ մա-
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նագ րե րից1: 
Այ նու ա մե նայ նիվ, ան դրա դառ նանք այն նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ տե րին, 

ո րոնք ու ղ ղա կի ո րեն նշ ված չեն «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քում։ Այս ա ռու մով դժ վար է թե րագ նա հա տել ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի դե րը։ Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ար դա րա ցի ո րեն նկատ-
վում է, որ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար կար ևո րու թյու նը 
պետք է դի տար կել ոչ թե ա ռան ձին նոր մե րի, այլ ո րոշ քրե աի րա վա կան ի նս տի-
տուտ նե րի տե սան կյու նից2։

 Հա մա ձայն ‹‹Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին›› ՀՀ օ րեն-
քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի՝ յու րա քան չյուր ան ձ իր նկատ մամբ քրե ա կան գոր ծի 
հա րու ցու մը մերժ վե լուց կամ հա րուց ված քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վե լուց` 
հան ցա գոր ծու թյան դեպ քի բա ցա կա յու թյան կամ ա րար քի կա տար ման մեջ հան-
ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով, կամ պատ ճառ ված վնա սը քրե ա կան 
օ րեն քով օ րի նա չափ հա մար վե լուց կամ ար դա րաց ման դա տավ ճիռ կա յաց վե լուց 
կամ ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռ նա գանձ ման վա րույթն ա վարտ վե լուց 
հե տո` ե ռամ սյա ժամ կե տում, կա րող է պա հան ջել օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րը։

 Հան ցա կազ մի հաս կա ցու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա մար պետք է դի մել քրեա-
կան ի րա վուն քին։ Այս պես, քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ակ հիմքն այն-
պի սի ա րարք կա տա րելն է, ո րը պա րու նա կում է քրե ա կան օ րեն քով նա խա տես-
ված հան ցա կազ մի բո լոր հատ կա նիշ նե րը3։ Վեր ջինս բնու թագր վում է որ պես 
հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի հատ կա նիշ նե րի հա մակ ցու թյուն4։

 Պատ ճառ ված վնա սը քրե ա կան օ րեն քով օ րի նա չափ հա մար վե լու մա սին խո-
սե լիս ա ռա ջին հեր թին դի տար կենք օ րի նա չա փի փո խա րեն ի րա վա չափ տեր մի-
նը գոր ծա ծե լու հնա րա վո րու թյու նը։ Թե պետ վեր ջին ներս հո մա նիշ ներ են, սա-
կայն ի րա վա չա փը, որ պես ի րա վուն քի նոր մե րին հա մա պա տաս խա նող5, ա վե լի 
հստակ է փո խան ցում դի տարկ վող հաս կա ցու թյան ի մաս տը։ Մի ա ժա մա նակ, 
ը ստ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի, քրե ա կան գործ չի կա րող հա-
րուց վել և քրե ա կան հե տապն դում չի կա րող ի րա կա նաց վել, ի սկ հա րուց ված 
քրեա կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կարճ ման մի շարք դեպ քե րում, այդ թվում, 

1 Տե՛ս «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծը։
2 Տե՛ս Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинско-
го. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – X, 762 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 
– с. 80:
3 Տե՛ս ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծը։
4 Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան ի րա վունք, Ը նդ հա նուր մաս (չոր րորդ հրա տա րա-
կու թյուն՝ փո փո խու թյուն նե րով և լրա ցում ե րով)/Ս. Ա ռա քե լյան, Ա. Գա բու զյան, Հ. Խա չի կյան և ու-
րիշ, Եր ևան, Ե ՊՀ հրատ., 2009, էջ 97։ Л.Д. Гаухман, Квалификация преступлений: закон, теория, 
практика, 3-е изд., перераб. и дополн, М.: АО «Центр ЮрИнфор», 2005, С. 32; В.Н. Кудрявцев, 
Общая теория квалификации преступлений, 2-е изд., перераб. и доп, М.: Юристъ, 2006, с. 59,
5 Տե՛ս Է. Բ. Ա ղա յան, Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան,« Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, 
Եր ևան, 1976, էջ 508։ 
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ե րբ վնաս պատ ճա ռած ա րար քը քրե ա կան օ րեն քով հա մար վում է ի րա վա չափ6։ 
ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծում «օ րի նա չափ» բա-
ռը նույն պես փո խա րին վել է «ի րա վա չափ» բա ռով7։ Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա-
ծը՝ անհրա ժեշտ է ղե կա վար վել քրե ա դա տա վա րա կան նոր մե րով և օգ տա գոր ծել 
պատ ճառ ված վնա սը քրե ա կան օ րեն քով ի րա վա չափ հա մար վե լու հաս կա ցու թյու-
նը։

 Պատ ճառ ված վնասն ի րա վա չափ է հա մար վում ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քով 
նա խա տես ված ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք նե րի առ կա-
յու թյան դեպ քում՝ ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյու նը, հան ցանք կա տա րած ան ձին 
բռ նե լիս վնաս պատ ճա ռե լը, ծայ րա հեղ ան հրա ժեշ տու թյու նը, ֆի զի կա կան կամ 
հո գե կան հար կադ րան քը, հիմ ա վոր ված ռիս կը, հրա ման կամ կար գադրու թյուն 
կա տա րե լը։ Տվյալ հա մա տեքս տում կա րող են գնա հատ վել օ պե րա տիվ ստո րա-
բա ժան ման աշ խա տակ ցի գոր ծո ղու թյուն նե րը ղե կա վա րի հրա ման նե րը կամ 
ցու ցում ե րը կա տա րե լիս8, հան ցանք կա տա րած ան ձին ձեր բա կա լե լիս։ Ե թե 
հան ցա գոր ծը դի մադ րու թյուն է ցու ցա բե րում և սպառ նում ան ձանց կյան քին, 
ա ռող ջու թյա նը և ի րա վունք նե րին, հա սա րա կու թյան կամ պե տու թյան շա հե րին, 
օ պե րա տիվ ստո րա բա ժան ման աշ խա տակ ցի գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են դի-
տարկ վել ան հրա ժեշտ պաշտ պա նու թյան շր ջա նա կում։ 

Ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյան է ար ժա նի ի րա վա կան նոր մը, ը ստ ո րի՝ օ պե րա-
տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի հետ հա-
մա գոր ծակ ցող ան ձինք ա զատ վում են քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից9: 
Տվյալ դրույ թը պա հան ջում է ա վե լի խորն ու սում ա սի րու թյուն այլ աշ խա տու թյան 
շր ջա նա կում, սա կայն ար ձա նագ րենք, որ հա մա գոր ծակ ցող ան ձանց ա զա տու-
մը քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից որ պես ա ռան ձին հիմք ամ րագր ված չէ 
քրե ա կան օ րեն քով։ ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիր քը նա խա տե սում է քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու գոր ծուն զղ ջա լու, տու ժո ղի հետ հաշտ վե-
լու, ի րադ րու թյան փո փոխ ման դեպ քե րում և վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լու 
հետևան քով։ Հա մա գոր ծակ ցող ան ձինք կա րող են ա զատ վել քրե ա կան պա տաս-
խա նատ վու թյու նից մի այն քրե ա կան օ րեն քով սահ ման ված հիմ քե րով։

 Հա մա ձայն «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 31-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի՝ ներ քին դի տում, նա մա կագ րու թյան, փոս տային, 
հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դում ե րի վե րահս կում, հե ռա խո սային խո սակ ցու-
թյուն նե րի վե րահս կում, ֆի նան սա կան տվյալ նե րի մատ չե լի ու թյան ա պա հո վում և 
ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի գաղտ նի վե րահս կում օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
մի ջո ցա ռում երն ան ցկաց վում են մի այն այն դեպ քե րում, ե րբ ան ձը կաս կած-
վում է ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ։ Այս տեղ 

6 Տե՛ս ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծը։  
7 Տե՛ս «ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում եր կա տա րե լու 
մա սին» 08.07.2006 թվա կա նի ՀՕ-91-Ն ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծը։ 
8 Տե՛ս «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը։
9 Տե՛ս «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը։ 
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նույն պես վկա յա կոչ վում են քրե ա կան ի րա վուն քի նոր մե րը՝ ծանր և ա ռանձ նա-
պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի է ու թյու նը պար զե լու հա մար։

«Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում գո յու-
թյուն ու նեն և այլ դրույթ ներ, ո րոնք հնա րա վոր չէ բա ցա հայ տել ա ռանց հան ցա-
գոր ծու թյան, քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան և պատ ժի, հան ցա գոր ծու թյան 
փու լե րի և այլ քրե աի րա վա կան կա տե գո րի ա նե րի։ 

Ինչ պես տես նում եք, քրե ա կան ի րա վուն քի նոր մերն ան կաս կած օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին օ րենսդ րու թյան բա ղադ րա մասն ե ն։ 
Եվ ե թե տա րա ծա կան կեր պով թվարկ վում են ու սում ա սիր վող ո լոր տի ի րա վա-
կան հիմ քե րը, ա պա, կար ծում եմ, ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիրքն ի սկզ բա նե պետք 
է ու ղ ղա կի ո րեն նա խա տես վեր «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քում՝ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քից ան մի ջա պես 
հե տո։ Այլ խն դիր է` ա րդյոք ան հրա ժեշտ է օ րենսդ րա կան մա կար դա կով ա ռանձ-
նաց նել բազ մա թիվ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը։ Այս տե սան կյու նից օ րենս-
դիրն ը նտ րել է այլ ե ղա նակ, ին չի մա սին է վկա յում նաև «Օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին 
2020 թվա կա նի ապ րի լի 16-ի թիվ 250-Ն ՀՀ օ րեն քը, ո րի հա մա ձայն դի տարկ վող 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ցան կը հա մալր վել է «Ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող 
գույ քի բռ նա գանձ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով։ Նույն տրա մա բա նու թյամբ հի շա-
տակ ման են են թա կա, օ րի նակ, « Պե տա կան և ծա ռայո ղա կան գաղտ նի քի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քը, «Ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, «Թմ րա-
մի ջոց նե րի և հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու թե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, « Ձեր բա-
կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քը։ Տվյալ ո լոր տի 
ի րա վա կան հիմ քե րի մա սին լայն ի մաս տով խո սե լիս կա րող ե նք ա ռանձ նաց նել 
նաև «Ազ գային ժո ղո վի մա սին» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քը, ՀՀ դա տա կան 
օ րենս գիր քը, « Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի մա սին» ՀՀ սահ մա նադ րա-
կան օ րեն քը և այլն։ 

«Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը հս տա-
կեց նում է նաև են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի շր ջա նա կը, 
ո րոնք ու ղ ղա կի ո րեն կար գա վո րում են օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու-
թյան ո լոր տը։ Մաս նա վո րա պես, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան 
նա խա պատ րաստ ման և ան ցկաց ման գոր ծե լա կեր պը, հա մա գոր ծակ ցող ան-
ձանց հա վա քագր ման, ներդր ման և վճար ման կար գը, ի նչ պես նաև օ պե րա տիվ 
հաշ վառ ման գոր ծե րի ցան կը, գոր ծե րը վա րե լու, դրան ցով ան ցնող ան ձանց հաշ-
վառ ման կար գը սահ ման վում են օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ի րա կա նաց նող մար մին նե րի նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով։ Քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյու նից խու սա փող, ան հայտ կո րած ան ձանց, պար տա պան նե րի 
հե տա խուզ ման կար գը սահ մա նում է ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը։ ՀՀ կա ռա վա րու թյու-
նը հաս տա տում է նաև օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի ան ցկաց-
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ման ըն թաց քում օգ տա գործ վող հա տուկ տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի ցան կը10։
 Վե րը նշ ված ի րա վա կան նոր մե րում առ կա են ո րո շա կի ան ճշ տու թյուն ներ։ 

Այս պես, հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի ո լոր տում չեն ա ռանձ նաց վում բո լոր 
ու ղ ղու թյուն նե րը և ան ձանց կա տե գո րի ա նե րը։ Ի նչ վե րա բե րում է օ պե րա տիվ-հե-
տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան նա խա պատ րաստ ման և ան ցկաց ման գոր ծե լա-
կեր պին, ա պա օ րենս դի րը, ը ստ է ու թյան, նկա տի է ու նե ցել օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րի ի րա կա նաց ման կար գը։ Օ պե րա տիվ հաշ վառ ման 
գոր ծե րի ա ռու մով ո րո շա կի հա կա սու թյուն նե րը թե պետ կապ ված են ան ցած 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ, այ նու ա մե նայ նիվ, ար ձա նագ րենք հետ ևյալ հան գա-
ման քը։ Այս պես, ը ստ «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քում լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին 2019 թվա կա նի մայի սի 31-ի թիվ 51-Ն 
ՀՀ օ րեն քի, օ պե րա տիվ հաշ վառ ման գոր ծե րի ցան կը, գոր ծե րը վա րե լու, դրան-
ցով ան ցնող ան ձանց հաշ վառ ման կար գը սահ ման վում է օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ի րա վա կան ակ տե րով։ 
Լրա ցում ըն դու նե լուց հե տո շուրջ մեկ տա րի շա րու նա կել է գոր ծել ու ժը կորց րած 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան հա մա պա տաս խան ո րո շու մը։

 Մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րենք, որ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու-
թյան ո լոր տը կար գա վո րող հիմ ա կան են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա-
կան ակ տե րը հի շա տակ վում են «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի տար բեր հոդ ված նե րում։ Կար ծում ե մ՝ ան հրա ժեշտ է դրանք 
կենտ րո նաց նել միև նույն հոդ վա ծում։ 

Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ ա սենք նաև ի րա վա կան ա կտ հաս կա ցու թյան կի րառ-
ման մա սին։ Օ րի նակ, «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծում, ո րն ան վան վում է «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րը», ա ռանձ նաց վում են «այլ 
ի րա վա կան ակ տեր» բա ռա կա պակ ցու թյու նը: «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը 2018 թվա կա նի ապ րի լի 7-ին ճա նաչ վել է ու ժը կորց րած և շր ջա նա ռու-
թյան մեջ է մտել « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը։ Այս պի-
սով, պետք է ղե կա վար վել « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
պա հանջ նե րով և ի րա վա կան ակ տի փո խա րեն «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում ը նդ հա նուր առ մամբ գոր ծա ծել նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ա կտ հաս կա ցու թյու նը՝ ա պա հո վե լով մի աս նա կան տեր մի նա բա նու-
թյու նը։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ նպա տա կա հար մար եմ հա մա րում «Օ պե րա տիվ-հե-
տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը 
շա րադ րել հետ ևյալ խմ բագ րու թյամբ. «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե-
ու թյան մա սին օ րենսդ րու թյու նը կազմ ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նից, «Օ պե րա-
տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քից, այլ նոր մա տիվ ի րա-

10 Տե՛ս «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 
7-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 40-րդ հոդվածի 5-րդ մասը։
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վա կան ակ տե րից, ի նչ պես նաև ՀՀ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րից»։ Միև նույն 
ժա մա նակ ա ռա ջար կում եմ «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում կենտ րո նաց նել օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան գոր ծու նե ու թյան ո լոր տը կար գա վո րող հիմ ա կան են թաօ րենսդրա-
կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը՝ հաշ վի առ նե լով հա մա պա տաս խան հս տա-
կե ցում ե րը։

Annotation. This article is dedicated to the legislation of regulating operational-search activity. The 
norms of criminal law are studied in this work, normative legal acts are mentioned, which are not 
directly prescribed in the law on operational-inspection of the Republic of Armenia. At the same time, 
the questions regarding the matching of the legal norms and the usage of the uniform terminology 
are discussed. With this regard, regulations are proposed.

Аннотация. Статья посвящена законодательству в сфере оперативно-розыскной деятель-
ности. В работе исследуются уголовно-правовые нормы, упоминаются нормативно-правовые 
акты, которые непосредственно не закреплены Законом РА «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». В то же время рассматриваются вопросы корреспонденции правовых норм и ис-
пользования единых понятий. В связи с этим предлагаются определенные решения.

 Բա նա լի բա ռեր - օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն, օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին ներ, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տեր, ա րար քի 
հան ցա վո րու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք ներ։

Keywords: operational-search activity, the bodies carrying operational-search activity, normative 
legal act, circumstances precluding the crime of the act.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; органы, осуществляющие опе-
ративно-розыскную деятельность; нормативно-правовые акты; обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния.

 
Ա. Բագ րա տյան - ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի ա կա դե մի այի պե տու թյան և ի րա-

վուն քի տե սու թյան և սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի դա սա խոս, ոս տի կա նու թյան 
մայոր, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, էլ. հաս ցե՝ verdi2003@mail.ru:

 Ներ կա յաց վել է խմ բագ րու թյան 08.12.2020 թ., տր վել է գրա խո սու թյան 08.12.2020 թ., 
ե րաշ խա վոր վել է ՀՀ ոս տի կա նու թյան կր թա հա մա լի րի գի տա կան աշ խա տանք նե րի բաժ նի 
պետ, ոս տի կա նու թյան մայոր, ի.գ.թ. Ա. Մնա ցա կա նյա նի կող մից, ըն դուն վել է տպագ րու թյան 
17.03.2021 թ.:
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КОНЦЕПЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО НАСИЛИЯ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ

THE CONCEPT OF REPRODUCTIVE VIOLENCE IN 
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

Репродуктивное насилие имеет различные проявления в условиях вооружен-
ных конфликтов. Однако, несмотря на его распространенность, оно, тем не ме-
нее, остается недостаточно изученной разновидностью насилия. Иногда репро-
дуктивное насилие переплетается с сексуальным насилием, однако в большин-
стве случаев оно является самостоятельным преступлением и должно анализиро-
ваться отдельно, поскольку совершаемые действия затрагивают репродуктивную 
способность и репродуктивную автономию человека. 

В международном уголовном праве термин «репродуктивное насилие» не 
встречается. Концепция репродуктивного насилия тесно связана с сексуальным 
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насилием, следовательно, необходимо сравнить и выявить как общие, так и отли-
чительные черты обоих явлений.  

Положения, касающиеся репродуктивных прав женщин, затронутых конфлик-
тами, особенно в случаях сексуального насилия, довольно эволюционировали в 
международном уголовном праве. Международные уголовные трибуналы разра-
ботали свод законов, устанавливающих индивидуальную уголовную ответствен-
ность за совершение преступлений сексуального насилия, а Канцелярия обви-
нителя Международного уголовного суда (далее – МУС) признала сексуальные и 
гендерные преступления «одними из самых тяжких в соответствии со Статутом 
МУС»1. Согласно Римскому статуту МУС, сексуальное насилие охватывает следу-
ющие преступления: изнасилование, сексуальное рабство, принудительная про-
ституция, принудительная беременность, принудительная стерилизация и любые 
другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести2. Сексуальное наси-
лие может выступать в качестве военного преступления, преступления против 
человечности, либо как элемент преступления геноцида. Так, акт сексуального 
насилия может квалифицироваться как военное преступление, если оно соверше-
но в контексте международного или немеждународного конфликта и исполнитель 
осознавал обстоятельства, определяющие ситуацию в качестве вооруженного 
конфликта.  

Любые акты сексуального насилия могут быть преступлениями против чело-
вечности, если они совершаются в контексте широкомасштабного или системати-
ческого нападения, нацеленного на гражданское население. Акт сексуального на-
силия может достичь масштабов преступления против человечности при условии, 
что оно является частью или государственной политики, или широко распростра-
ненной практики зверств, которые совершаются и допускаются правительством, 
фактической властью либо организованной вооруженной группой.   

Сексуальное насилие также может выступать как элемент геноцида. Престу-
пление представляет собой геноцид, когда «лицо совершает запрещенное деяние 
с намерением уничтожить полностью или частично национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу»3. Совершенное с этими намерениями сексуаль-
ное насилие может быть равносильным акту геноцида. 

Что касается непосредственно репродуктивного насилия, то в результате его 
совершения женщина лишается возможности делать собственный выбор относи-
тельно своей репродуктивной системы. Исходя из этого, становится ясно, что ре-

1 International Criminal Court (ICC), Office of the Prosecutor, Policy Paper on Sexual and Gender-Based 
Crimes, at 25 (June 2014), available at https:// www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-Policy-Paper-on-Sexual-and-
GenderBased-Crimes--June-2014.pdf; Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, para. 11, Case No. ICTR-96-4-T (2 
Sept. 1998); Prosecutor v. Furundžija, para. 42, Case No. IT-95-17/1-T ICTY (10 Dec. 1998).
2 UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 July 
1998, ISBN No. 92-9227-227-6.
3 UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 July 
1998, ISBN No. 92-9227-227-6.
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продуктивное насилие выражается в виде принуждения женщины забеременеть, 
принуждения родить ребенка или сделать аборт, принуждения к стерилизации, 
препятствия к получению и использованию средств контрацепции. В результате 
нарушается право на репродуктивную автономию девочек и женщин. 

Репродуктивная автономия представляет собой право делать выбор в отноше-
нии воспроизводства, даже когда другие могут считать такой выбор неразумным 
или противоречащим общественным интересам. Дворкин, философ и теоретик 
права, описывает репродуктивное насилие людей как «право контролировать 
свою собственную роль в деторождении, если у государства нет веских причин 
отказывать им в этом контроле»4.   

Вопрос «репродуктивной автономии» все еще редко встречается в области 
международного уголовного права. Когда Совет Безопасности Организации 
Объединенных Наций (далее – ООН) учредил Международный уголовный 
трибунал по бывшей Югославии (далее – МТБЮ), концепция репродуктивной 
автономии пока еще не фигурировала в данной правовой системе. Нарушение 
репродуктивной автономии не было квалифицировано как военное преступление 
или преступление против человечности ни в одном из уставов Нюрнбергского и 
Токийского трибуналов, в Женевских конвенциях 1949 года или дополнительных 
протоколов к ним 1977 года. Хотя Конвенция о геноциде 1948 года определяла 
«введение мер по предотвращению рождаемости» как акт геноцида, цель 
состояла в том, чтобы защитить существование группы, а не репродуктивный 
выбор ее членов5. 

Последующие годы характеризовались медленным прогрессом в деле судеб-
ного преследования за репродуктивное насилие по международному праву. Мно-
гие разновидности репродуктивного насилия, такиe как, принуждение к зачатию 
или оплодотворению, использованию контрацепции, осуществлению аборта либо 
продолжению беременности, пока еще не были четко криминализированы в меж-
дународных документах. В практике международных уголовных судов репродук-
тивное насилие также занимало второстепенное место. Например, ни МТБЮ, ни 
Международный уголовный трибунал по Руанде (далее – МУТР) не предъяви-
ли обвинений в насильственном оплодотворении женщин, хотя тысячи женщин 
были оплодотворены без их согласия в соответствующих конфликтах, и это по-
ведение, можно было квалифицировать как «оскорбление личного достоинства» 
или «другие бесчеловечные действия»6.  

Примеры репродуктивного насилия были задокументированы в большинстве 

4 Dworkin R., Life’s Dominion. London: Harper Collins, 1993:148.
5 R. Grey, ‘The ICC’s First “Forced Pregnancy” Case in Historical Perspective’ (2017) 15(5) Journal of Inter-
national Criminal Justice 905; W. Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes (2nd edn, 
Cambridge University Press 2009), at 197-198.
6 S. Verrall, ‘The Picture of Sexual Violence in the Former Yugoslavia Conflicts as Reflected in ICTY 
Judgments’ in S. Brammertz and M. Jarvis (eds), Prosecuting Conflict-Related Sexual Violence at the ICTY 
(Oxford University Press 2016) 299, at 329. R. Grey 2017 (n 2), at 915-917, 928.
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конфликтов, где применялось международное уголовное право. Например, во 
время Второй мировой войны нацисты подвергали еврейских и цыганских муж-
чин и женщин принудительной стерилизации, а также подвергали беременных 
женщин принудительным родам и абортам в зависимости от расы ожидаемого 
ребенка7. В ходе конфликтов, которые привели к созданию МТБЮ и МУТР, тыся-
чи женщин забеременели в результате изнасилования, многим из которых было 
запрещено прерывать свою беременность под предлогом того, что в результате 
ребенок будет носить этническую принадлежность насильника8. Есть много дру-
гих примеров крупномасштабного, поддерживаемого государством репродуктив-
ного насилия, которые не попали в поле зрения международных уголовных судов. 
Примером может служить запрет на аборты в Румынии в 1960-80-е годы, кото-
рый в сочетании с ограничениями на контрацепцию и неустанной пропагандой, 
призывающей женщин рожать детей для государства, оставил несколько тысяч 
женщин мертвыми от небезопасных абортов и самый высокий общий уровень 
материнской смертности в Европе9. Другим примером является так называемая 
«политика одного ребенка» в Китае, которая была введена в 1980 году и продол-
жалась в различных формах до 2015 года10. Из-за чрезмерного усердия местных 
властей эта политика привела ко многим случаям принудительной стерилизации, 
принудительных абортов и принудительного введения внутриматочных устройств 
или других контрацептивов. 

Римский статут, принятый в 1998 году, стал первым документом, в котором 
принудительная стерилизация и принудительная беременность были четко опре-
делены как преступления по международному праву. Тем не менее, по первому 
преступлению еще не было предъявлено обвинения, а по второму – только еди-
ножды – по делу Онгвена. 

В более ранних делах МУС многочисленные акты репродуктивного насилия 
оставались безнаказанными. Например, во время судебного процесса по делу 
Лубанги, исходя из ситуации в Демократической Республике Конго, несколько 
свидетелей обвинения дали показания об изнасиловании женщин-детей-солдат 
в группе Лубанги, и один из них отметил, что девочек, которые были оплодот-
ворены в результате изнасилования, затем заставляли делать аборты11. Адвокат 

7 R. Grey, ‘The ICC’s First “Forced Pregnancy” Case in Historical Perspective’ (2017) 15(5) Journal of 
International Criminal Justice 905; W. Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes (2nd 
edn, Cambridge University Press 2009), at 197-198.
8 См. там же.
9 G. Kligman, When Abortion is Banned: The Politics of Reproduction in Ceausescu’s Romania, and After 
(National Council for Soviet and East European Research 1992), at iii, 28-29, 45.
10 M. Fong, One Child: The Story of China’s Most Radical Experiment (Houghton Mifflin Harcourt 2016), 
60-62; Human Rights in China, ‘Caught between Tradition and the State: Violations of the Human Rights of 
Chinese Women’ (1996) 17(3) Women's Rights Law Reporter 285, at 294-299.
11 Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Lubanga (ICC-01/04-01/06-2842), Trial Chamber I, 5 April 
2012, §§ 629-631. See also R. Grey, Prosecuting Sexual and Gender-Based Crimes at the International 
Criminal Court (Cambridge University Press, 2019), at 136-137; Y.M. Brunger, E. Irving and D, Sankey., 
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потерпевшей стороны попросил суд дать новую характеристику произошедшим 
событиям, добавив новые обвинения в виде жестокого или бесчеловечного обра-
щения в связи с принудительным оплодотворением и принудительным абортом. 
Но Суд постановил, что эти обвинения не могут быть добавлены, поскольку из-за 
упущений обвинения на досудебной стадии доказательства сексуального и репро-
дуктивного насилия выходят за рамки предъявленных Лубанге обвинений.

В деле Бембы, исходя из ситуации в Центральноафриканской Республике, об-
винение утверждало, что в результате этого многие женщины, ставшие жертвами 
изнасилования, забеременели. Однако обвинений в насильственном оплодотво-
рении женщин не было предъявлено. Вместо этого принудительное оплодотворе-
ние было рассматрено как следствие изнасилования12.  

Еще один, недавний пример акта репродуктивного насилия можно увидеть 
в решении чрезвычайных палат судов Камбоджи от 2019 года. Приговор касал-
ся преступлений, совершенных в период с 1975 по 1979 год так называемыми 
«красными кхмерами», то есть Коммунистической партией Кампучии. После су-
дебных разбирательств, длившихся более десяти лет, два бывших лидера Крас-
ных кхмеров были осуждены за военные преступления, геноцид и преступления 
против человечности. На суде были представлены многочисленные доказатель-
ства того, что мужчин и женщин принуждали к браку, который они должны были 
заключить, чтобы произвести больше рабочих и солдат для государства13. И все 
же за это насильственное размножение не было ни предъявлено обвинений, ни 
вынесено обвинительных приговоров. Обвинения в сексуальном и гендерном 
насилии ограничивались принуждением людей к вступлению в брак и изнаси-
лованием в рамках этого брака, но не были связаны с принуждением мужчин к 
оплодотворению женщин (что отличается от actus reus изнасилования и пред-
ставляет собой отдельное унижение) или принуждением женщин к беременности 
и родам – грубое нарушение их достоинства и автономии, которое усугублялось 
их одновременными пытками голодом, принудительным трудом и отказом в эле-
ментарной медицинской помощи14. 

Рассмотренные случаи «репродуктивного насилия» можно также квалифици-
ровать как «сексуальное насилие». Тем не менее, репродуктивное насилие имеет 
свои характерные особенности. Данные особенности, во-первых, заключаются в 
том, что в судебной практике международных уголовных судов термин «сексуаль-
ное насилие» употребляется в широком смысле. В отличие от актов сексуального 
насилия, которые широко преследуются по закону, иные виды насилия, тесно 

‘Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo’ in L. Hodson and T. Lavers (eds), Feminist Judgments in International
12 Grey 2017 (n 2), at 915-917, 928. See also S. Verrall, ‘The Picture of Sexual Violence in the Former 
Yugoslavia Conflicts as Reflected in ICTY Judgments’ in S. Brammertz and M. Jarvis (eds), Prosecuting 
Conflict-Related Sexual Violence at the ICTY (Oxford University Press 2016) 299, at 329.
13 Judgment, Case 002/02 (002/19-09-2007/ECCC/TC), Trial Chamber, 27 March 2019.
14 R. Grey, “Seen and Unseen: Sexual and Gender-Based Crimes in the Khmer Rouge Tribunal’s Case 
002/02 judgment” (2019) 25(3) Australian Journal of Human Rights 466. 
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связанные с репродукцией (принудительная беременность и роды, принудитель-
ная стерилизация, принудительный аборт), таковыми не являются. Во-вторых, 
термин «сексуальное насилие» не дает полного описания того вреда, который 
причиняется совершением вышеперечисленных преступлений. Он предполагает, 
что первичным ущербом является нарушение сексуальной автономии жертвы, 
которое было признано в качестве отличительного вреда, причиненного изнаси-
лованием и другими сексуальными преступлениями15. Тем не менее, существует 
дополнительная ценность, которая оскорбляется репродуктивным насилием – 
репродуктивная автономия, то есть способность свободно определять свой ре-
продуктивный выбор, в том числе возможность решать, следует ли и при каких 
обстоятельствах иметь детей. Поэтому ученые в области международного уголов-
ного права и иных областях все чаще начинают использовать термин «репродук-
тивное насилие»16.  

Таким образом, репродуктивное насилие можно рассматривать как в качестве 
разновидности сексуального насилия, так и в качестве самостоятельного престу-
пления. Отличительная черта репродуктивного насилия, полагаем, заключается в 
том, что объектом посягательства выступает, в первую очередь, репродуктивный 
выбор и репродуктивная автономия человека. Как и иные формы сексуального 
насилия, так и репродуктивное насилие может совершаться лицами любого пола 
и в отношении лиц любого пола. Его совершение также связано с понятиями 
пола, расы и этнической принадлежности.

  
Ամփոփում: Սույն գիտական հոդվածը նվիրված է միջազգային քրեական իրավունքում 

վերարտադրողական բռնության հասկացության ուսումասիրությանը: Հեղինակը հոդվածում 
համեմատում է վերարտադրողական բռնությունը սեռական բռնության հետ՝ բացահայտելու 
այդ երևույթների ընդհանուր և տարբերակիչ գծերը: Հեղինակը նաև ուսումասիրում է 
վերարտադրողական բռնության վերաբերյալ գործերով բավականին հարուստ դատական 
պրակտիկան: Հետազոտության արդյունքում առաջ է քաշվում այն գաղափարը, որ վերար-
տադրողական բռնությունը կարող է դիտարկվել որպես միջազգային քրեական իրավունքի 
ինքնուրույն հանցագործություն:

Аnnotation. This scientific article is devoted to the study of the concept of reproductive violence 
in international criminal law. In the article, the author compares reproductive violence with sexual 
violence in order to identify common and distinctive features of these phenomena. Also in the article, 
the author studies a fairly rich judicial practice in cases of reproductive violence. As a result of the 

15 Judgment, Kunarac et al., (IT-96-23-T&IT-96-23/1-T), Trial Chamber, 22 February 2001, § 457.  
16 K.D. Askin, War Crimes Against Women: Prosecution in International War Crimes Tribunals (Martinus 
Nijhoff Publishers 1997), 397-403; Boon (n 11), 630, 638, 664, 673, D. de Vos, ‘Can the ICC prosecute 
forced contraception?,’ Int Law Grrls, 14 March 2016, available at https://ilg2.org/2016/03/14/can-the-
icc-prosecuteforced-contraception/; C. Laverty and D. de Vos, ‘“Ntaganda” in Colombia: Intra-Party 
Reproductive Violence at the Colombian Constitutional Court’, Opinio Juris, 25 February 2020, available at: 
https://opiniojuris.org/2020/02/25/ntaganda-in-colombia-intra-party-reproductive-violence-at-the-colom-
bianconstitutional-court/; Grey 2017 (n 2); Grey 2019 (n 8).  
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study, the idea is put forward that reproductive violence can be considered as an independent crime 
under international criminal law.

Ключевые слова: репродуктивное насилие, репродуктивная автономия, сексуальное на-
силие, международное уголовное право, принудительная беременность. 

Բանալի բառեր - վերարտադրողական բռնություն, վերարտադրողական ինքնավարություն, 
սեռական բռնություն, միջազգային քրեական իրավունք, հարկադիր հղիություն։

Keywords: reproductive violence, reproductive autonomy, sexual violence, international criminal 
law, forced pregnancy.
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ՎԴ/1979/05/17

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ

Ո  Ր Ո  Շ ՈՒ Մ
 ՀԱ ՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱ ԼԱ ՏԸ 

(ԱՅ ՍՈՒ ՀԵՏ` ՎՃ ՌԱ ԲԵԿ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ)

2021 թվա կա նի փետր վա րի 12-ին 
գ րա վոր ըն թա ցա կար գով, քն նե լով Զա քար Ջե րե ջյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի 08.06.2018 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ 
հայ ցի Զա քար Ջե րե ջյա նի ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի-
կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն)՝ Ծա ռա յու թյան 16.02.2017 
թվա կա նի թիվ 1705737118 ո րո շու մը (այ սու հետ` Ո րո շում) ան վա վեր ճա նա չե լու 
պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի  դա տա վա րա կան  նա խա պատ մու թյու նը.
 Դի մե լով դա տա րան՝ Զա քար Ջե րե ջյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ո րո-

շու մը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ծա տու րյան) (այ սու հետ` Դա տա-

րան) 03.08.2017 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

08.06.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ծա ռա յու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է,  
Դա տա րա նի 03.08.2017 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է, հայ ցը մերժ-
վել է, Զա քար Ջե րե ջյա նից հօ գուտ Ծա ռա յու թյան բռ նա գանձ վել է 10.000 ՀՀ 
դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա տես ված պե տա կան տուր քի 
փոխ հա տու ցում:

 Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Զա քար Ջե րե ջյա նը:
Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմ նա վո րում նե րը և  պա հան ջը.
 Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի-

շյալ հիմ ա վո րում ե րով.
1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծը, սխալ է մեկ նա բա նել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա-
հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե-
րի խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ և 6-րդ հոդ ված նե րը:

 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետ ևյալ  փաս տարկ-
նե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ տե սա նյու թում եր ևում է, որ Զա-
քար Ջե րե ջյա նին պատ կա նող «MERCEDES-BENZ» մակ նի շի 33 PL 091 պետ հա-
մա րա նի շի ավ տո մե քե նան հա տել է խաչ մե րու կը, սա կայն նշ ված խաչ մե րու կը 
կար գա վո րող հիմ ա կան (խաչ մե րու կից ա ռաջ աջ կող մում տե ղա կայ ված) լու սա-
ցույ ցը տե սա նյու թում չի եր ևում, ի սկ կրկ նող (կրկն վող) լու սա ցույ ցը մեծ դժ վա րու-
թյամբ է եր ևում:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ մի այն այն փաս տի առ կա-
յու թյու նը, որ տե սա նյու թում չի եր ևում հիմ ա կան լու սա ցույ ցը, ո րը պետք է տե-
ղադր ված լի նի խաչ մե րու կից ա ռաջ աջ մա սում, ի նք նին բա վա րար է ամ րագր ված 
ա րար քի և ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան ա ռու-
մով կաս կած հա րու ցե լու հա մար, հետ ևա բար ի սկզ բա նե վար չա կան մար մի նը 
պետք է զերծ մար ո րո շում կա յաց նե լուց։

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ ա մե նից ա ռաջ 
Դա տա րա նը պետք է Ծա ռա յու թյու նից պա հան ջեր ներ կա յաց նել Ո րոշ ման ըն-
դուն մանն ու ղղ ված վար չա կան վա րույ թի նյու թե րը, նե րա ռյալ ի րա վա խախտ ման 
փաստն ար ձա նագ րած տե սա նյու թե րը, քա նի որ Ծա ռա յու թյան ին տեր նե տային 
կայ քում ներ կա յաց ված տե սա նյու թե րի ու սում ա սի րու թյու նը բա վա րար չէ Ո րոշ-
մամբ նկա րագր ված ի րա վա խախտ ման փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու հա-
մար։ 

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել « Պե տա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «թ» են թա կե տը։

 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետ ևյալ  փաս տարկ-
նե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով այն հան գա ման քը, որ վար չա կան ի րա-
վա խախտ ման վե րա բե րյալ ո րո շում ե րը դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լիս ան-
ձը չի կրում պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյուն, այ դու հան դերձ իր 
վրա դրել է նման պար տա կա նու թյուն՝ դրա նով ի սկ խախ տե լով քա ղա քա ցու դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան, ար դար դա տաքն նու թյան և դա տա րան դի մե լու կամ 
ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րը:
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 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ 
դա տա րա նի 08.06.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել հա մա պա տաս-
խան դա տա րան՝ նոր քն նու թյան՝ սահ մա նե լով նոր քն նու թյան ծա վա լը կամ մաս-
նա կի ո րեն բե կա նել և փո փո խել դա տա կան ակ տը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե-
րը.

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետ ևյալ 
փաս տե րը. 

1) Ո րոշ մամբ Զա քար Ջե րե ջյա նը Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա-
բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի կի րառ մամբ են թարկ վել է 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան և նրա նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք 
20.000 ՀՀ դրա մի չա փով այն բա նի հա մար, որ 16.02.2017 թվա կա նին ժա մը 
15:33-ին Եր ևան քա ղաք Սե բաս տի ա-Ա.Վեգ ներ խաչ մե րու կի հատ վա ծում չի են-
թարկ վել լու սա ցույ ցի ար գե լող ազ դան շա նին (գ.թ. 5).

2) Վար չա կան գոր ծի նյու թե րում առ կա չէ Ո րոշ ման հիմ քում ըն կած տե սա նյու-
թը:

  
4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա-

րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, 
այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո-
շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա-
կան ակ տե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը՝ վար չա կան 
ի րա վա խախտ ման փաս տը հաս տա տող տե սա ձայ նագ րու թյան ձեռք բեր մանն 
ու ղղ ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, ի նչ-
պես նաև վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րո շում ե րը վի ճար կե լիս պե տա-
կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյուն ու նե նա լու մա սին, կար ևոր նշա նա կու-
թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան 
պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

1) Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե կավ 
հետ ևյալ եզ րա հանգ ման.

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ 
է հա մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. 

- արդյո՞ք դա տա րանն ի րա վա սու է տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա-
հա նող սար քե րի մի ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան կա-
նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով վար չա կան ի րա վա խախ տու մը 
հաս տատ ված հա մա րել այն պա րա գա յում, ե րբ վար չա կան ակ տի հիմ քում ըն կած 
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տե սա նյու թը, որ պես ա պա ցույց, գոր ծում առ կա չէ։
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-

մա ձայն` ա պա ցույց ներ են վկայի ցուց մուն քը, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը 
(ցուց մուն քը), գրա վոր ա պա ցույց նե րը, ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` ի րե ղեն ա պա ցույց ներ են նյու թա կան աշ խար հի այն օբյեկտ նե րը, ո րոնք 
ի րենց առ կա յու թյամբ, դրու թյամբ, ար տա քին տես քով, ներ քին հատ կու թյուն նե-
րով, գտն վե լու վայ րով կամ այլ հատ կա նիշ նե րով կա րող են գոր ծի լուծ ման հա մար 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի հաս տատ ման մի ջոց դառ նալ։ Նույն հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի հա մա ձայն` ի րե ղեն ա պա ցույց ներ են նաև լու սան կար նե րը (լու սա ժա-
պա վեն նե րը), ձայ նագ րու թյուն ներն ու տե սագ րու թյուն նե րը (...)։ Նույն հոդ վա ծի 
6-րդ մա սի հա մա ձայն` ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը հե տա զոտ վում են զննման մի ջո-
ցով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում ե րից մե կում 
ի րա վա կան դիր քո րո շում է հայտ նել այն մա սին, որ տե սագ րու թյու նը և լու սան կա-
րը վար չա կան դա տա վա րու թյու նում դաս վում են օ րեն քով նա խա տես ված ի րե ղեն 
ա պա ցույց նե րի շար քին (տե’ս, Գա գիկ Կո ջո յանն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
« Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/5059/05/15 վար չա-
կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նը գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան 
ա կտ կա յաց նե լիս գնա հա տում է ա պա ցույց նե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը ո րոշ վում է այդ ակ-
տի ըն դուն մանն ու ղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի 
շր ջա նա կում (...)։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րը, ո րո շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ 
և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմ ված ներ քին հա մոզ մամբ։

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում ե րից մե կով ան-
դրա դառ նա լով վե րը նշ ված նոր մի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ դա տա-
րա նը գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու նպա տա կով գոր-
ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը պար զում 
է ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով: (...) ա պա ցույց նե րի 
հե տա զո տու մը դա տա կան ա պա ցույց նե րի ան մի ջա կան ըն կա լում ու վեր լու-
ծու թյունն է՝ դրան ցից յու րա քան չյու րի վե րա բե րե լի ու թյու նը, թույ լատ րե լի ու թյունն 
ու ար ժա նա հա վա տու թյու նը ո րո շե լու և գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու-
նը հաս տա տե լու հա մար դրանց հա մակ ցու թյան բա վա րա րու թյու նը պար զե-
լու նպա տա կով, ի սկ ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը են թադ րում է ա պա ցույց նե-
րի տրա մա բա նա կան և ի րա վա բա նա կան ո րա կում՝ դրանց վե րա բե րե լի ու թյան, 
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թույ լատ րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սան կյու նից: 
Ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը՝ որ պես ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցի տարր, մտա-
վոր, տրա մա բա նա կան գոր ծու նե ու թյուն է, ո րի ար դյուն քում դա տա րա նի կող մից 
եզ րա հան գում է ար վում ա պա ցույց նե րից յու րա քան չյու րի թույ լատ րե լի ու թյան, 
վե րա բե րե լի ու թյան, հա վաս տի ու թյան և ա պա ցուց ման ա ռար կայի մեջ մտ նող 
հան գա մանք նե րի բա ցա հայտ ման հա մար ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյան բա-
վա րա րու թյան մա սին (տե’ս, Ջա ջու ռի գյու ղա պե տա րանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի և մյուս նե րի 
թիվ ՎԴ5/0029/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 
թվա կա նի ո րո շու մը):

 Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 32-րդ հոդ վա-
ծի 4-րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող 
սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ-
տում ե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
սահ ման վում են օ րեն քով: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Տե սան-
կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թի ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ-
նե րի պարզ ման փու լում ի րա վա խախ տու մը հիմ ա վո րող ա պա ցույցն ի րա վա-
խախ տում ամ րագ րած տե սա նյութն է կամ լու սան կա րը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Տե սան-
կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է ի րա վա խախտ ման 
հատ կա նիշ նե րի պարզ ման և վար չա կան ակ տի ըն դուն ման փու լե րից: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Տե սան-
կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի պար-
զու մը վա րույթ ի րա կա նաց նող վար չա կան մարմ ի կող մից տե սա նյու թում կամ 
լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի հա մադ րում է ի րա վա-
խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հետ: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ « Տե սան-
կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա-
կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը 
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հա մար վում են պարզ ված, ե րբ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված 
ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս-
խա նու թյու նը կաս կած չի հա րու ցում (...): 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րոն շյալ ի րա վա նոր մե րի 
վեր լու ծու թյա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ նշել է, որ « Տե սան կա րա հա-
նող  կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային ե րթ-
ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 
վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով 
ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը հա մար վում են պարզ ված, այ սինքն՝ առ կա է 
ի րա վա խախտ ման փաս տը, ե թե տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված 
ա րար քի և ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի միջև առ կա է ա կն հայտ հա մընկ-
նում, ո րը որ ևէ կաս կած  չի  հա րու ցում: Այլ կերպ ա սած՝ տե սան կա րա հա նող  կամ 
լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան 
կա նոն նե րի խախ տում ե րի հա մար ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
ան հրա ժեշտ պայ ման է տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի 
և ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան կաս կած չհա-
րու ցե լը (տե´ս, Աի դա Նա զա րյանն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար-
հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/6199/05/13 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու մը)։

 Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տե սան կա-
րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րի մի ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա-
պար հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով 
կա յաց ված վար չա կան ակ տե րը վի ճար կե լու պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված 
դա տա կան գոր ծե րի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում վի ճարկ վող ո րոշ ման հիմ քում 
ըն կած տե սա նյու թի կամ լու սան կա րի ձեռք բե րում ու նի է ա կան նշա նա կու թյուն, 
քա նի որ այդ ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև տե սա նյու-
թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի և ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ-
նե րի հա մա պա տաս խա նու թյամբ։

 Հա մադ րե լով վե րը նշ ված ի րա վա կար գա վո րում ե րը կա տար ված վեր լու ծու-
թյուն նե րի հետ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տե սան կա րա հա նող 
կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րի մի ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով կա յաց ված 
վար չա կան ակ տե րի հիմ քում ըն կած տե սա նյու թը կամ լու սան կա րը նյու թա կան 
աշ խար հի այն օբյեկտ ներն են, ո րոնք ի րենց առ կա յու թյամբ կա րող են հիմ ա-
վո րել կա տար ված ի րա վա խախտ ման փաս տը: Ը նդ ո րում նշ ված ի րե ղեն ա պա-
ցույց նե րը դա տա րա նին ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը կրում է վար չա կան 
մար մի նը: 

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տե-
սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րի մի ջո ցով հայտ նա բեր ված 
ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե-
րով կա յաց ված վար չա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը գնա հա տե լու, այ սինքն՝ 
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գոր ծի լուծ ման հա մար ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցույցն ի րա-
վա խախ տում ար ձա նագ րած տե սա նյութն է, ո րը ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու-
թյու նը կրում է այդ տե սա նյու թի հի ման վրա վար չա կան ա կտն ըն դու նած վար-
չա կան մար մի նը։ Ը ստ այդմ դա տա րանն այդ ա պա ցույ ցի հե տա զոտ ման և գնա-
հատ ման մի ջո ցով պար զում է ի րա վա խախտ ման փաս տի առ կա յու թյու նը կամ 
բա ցա կա յու թյու նը։ 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տե սան կա րա հա նող 
կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րի մի ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով վար չա կան 
ի րա վա խախտ ման փաս տը կա րող է հաս տատ ված հա մար վել վար չա կան ակ տի 
հիմ քում ըն կած տե սա նյու թի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման ար դյուն քում, ին չը 
գործ նա կա նում հնա րա վոր է մի այն այն պա րա գա յում, ե րբ նշ ված տե սա նյու թը, 
որ պես ա պա ցույց, օ րեն քով սահ ման ված կար գով ներ կա յաց վել է ա պա ցուց ման 
բե ռը կրող վար չա կան մարմ ի կող մից և գտն վում է գոր ծում։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց-
վել է Զա քար Ջե րե ջյա նի կող մից ներ կա յաց ված վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա, 
ո րով վեր ջինս պա հան ջել է վե րաց նել Ո րո շու մը: Նշ ված վար չա կան ակ տով Զա-
քար Ջե րե ջյա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան 
ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 124.3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
նա խա տես ված ա րար քի կա տար ման հա մար, այն է՝ չի են թարկ վել լու սա ցույ ցի 
ար գե լող ազ դան շա նին (գ.թ. 5) : 

Դա տա րա նը 02.05.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ գոր ծը նշա նա կել է դա տաքն-
նու թյան և Ծա ռա յու թյու նից պա հան ջել է դա տա րան ներ կա յաց նել « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» 16.02.2017 թվա կա նի թիվ 1705737118 ո րոշ ման հա-
մար հիմք հան դի սա ցած վար չա կան ի րա վա խախտ ման փաստն ամ րագ րած տե-
սա նյու թը (գ.թ. 15)։

 Ծա ռա յու թյան ներ կա յա ցու ցի չը 20.07.2017 թվա կա նին նշա նակ ված դա տաքն-
նու թյա նը չի ներ կա յա ցել, ի նչ պես նաև Դա տա րան չի ներ կա յաց րել պա հանջ ված 
ի րե ղեն ա պա ցույ ցը։

 Դա տա րա նը բա վա րա րել է Զա քար Ջե րե ջյա նի հայ ցը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
Ծա ռա յու թյան կող մից չի ներ կա յաց վել տե սա նյու թը, ո րով կա պա ցուց վեր լու սա-
ցույ ցի ար գե լող ազ դան շա նին չեն թարկ վե լու փաս տը, ու ս տի դրա բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րը կրում է Ծա ռա յու թյու նը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Ծա ռա յու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րել է, 
Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նել, փո փո խել և Զա քար Ջե րե ջյա նի հայ ցը մեր ժել է՝ 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ ի րա վա խախտ ման փաս տի բա ցա հայտ ված չլի նե լու մա-
սին Դա տա րա նի հետ ևու թյուն նե րը հիմ ա վոր չեն: Մի ա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը հիմ ա վոր չի ո րա կել նաև Դա տա րա նի դիր քո րո շում առ այն, որ 
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Ծա ռա յու թյան կող մից տե սա նյու թը չներ կա յաց նե լը հան գեց նում է հայ ցի բա վա-
րար մա նը, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հա մա ձայն` գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը դա տա րա նը պար-
զում է ի պաշ տո նե (“ex officio”), հետ ևա բար Դա տա րանն ի րա վա սու էր ի նք նու-
րույն ու սում ա սի րել ան հա տա կան ծած կագ րով տե սա նյու թի բո վան դա կու թյու նը 
և պար զել ի րա վա խախ տում կա տար ված լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քը: Վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ տե սա նյու թը տվյալ դեպ քում հնա րա վո րու թյուն 
տա լիս է հատ կո րո շել վա րոր դի ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և ի րա վա խախտ ման 
հատ կա նիշ նե րի միջև ու ղիղ հա մա պա տաս խա նու թյու նը, ու ս տի պետք է փաս-
տել, որ տրանս պոր տային մի ջո ցի վա րոր դի ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և ի րա վա-
խախտ ման հատ կա նիշ նե րի միջև ու ղիղ հա մա պա տաս խա նու թյան առ կա յու թյու-
նը կաս կած չի հա րու ցում: Ի սկ նշ վա ծի ար դյուն քը, փաս տո րեն, հայց վո րի կող-
մից ի րա վա խախ տում թույլ տր ված լի նե լու ան խո ցե լի եզ րա հան գում է: Նման 
պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վա խախտ ման փաս տի 
բա ցա հայտ ված չլի նե լու մա սին Վար չա կան դա տա րա նի հետ ևու թյուն նե րը հիմ-
նա վոր չեն: Միև նույն ժա մա նակ, լու ծե լով դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը, 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րո շել է Զա քար Ջե րե ջյա նից հօ գուտ Ծա ռա յու թյան բռ-
նա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա-
կան տուր քի փոխ հա տուց ման գու մար: 

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն 
գոր ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում ե րի 
հիմ ա վոր վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

Տ վյալ դեպ քում հայց վո րին վե րագր ված վար չա կան ի րա վա խախտ ման 
փաստն ար ձա նագ րած տե սա նյու թը, որ պես գոր ծի լուծ ման հա մար ա ռանց քային 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցույց, սույն վար չա կան գոր ծում առ կա չէ, հետ ևա-
բար գործ նա կա նում հնա րա վոր չէ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով 
սահ ման ված կար գով հե տա զո տել և գնա հա տել գո յու թյուն չու նե ցող ա պա ցույ-
ցը։ Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տո ղու թյուն ներ է կա տա րել են թադ րյալ 
ի րա վա խախ տում ար ձա նագ րած տե սա նյու թի մա սին՝ մաս նա վո րա պես ար ձա-
նագ րե լով հետ ևյա լը. «Այս պես, վի ճարկ վող ո րոշ ման ըն դուն ման հա մար հիմք 
ծա ռայեց ված տե սա նյութն ամ րագ րել է հետ ևյալ ի րո ղու թյու նը. Ծա ռա յու թյան 
հատ կո րո շած ճա նա պար հա հատ վա ծում հայց վո րը, իր վա րած տրանս պոր տային 
մի ջո ցով մո տե նա լով խաչ մե րու կին, տե սան կա րա հա նող սար քի ցու ցի չով ժա մը 
15:33:39-ին մո տե նա լով Կա նոն նե րով նա խա տես ված « Կանգ-գիծ» գծանշմա նը` 
շա րու նա կում է ե րթ ևե կու թյու նը` հա տե լով խաչ մե րուկն իր նա խընտ րած ու ղ ղու-
թյամբ այն պայ ման նե րում, ե րբ իր ու ղ ղու թյան ե րթ ևե կու թյու նը կար գա վո րող 
լու սա ցույ ցի վրա վառ ված է կար միր` ե րթ ևե կու թյունն ար գե լող, ազ դան շա նը: 
Փաս տո րեն, տվյալ ի րադ րու թյու նում հայց վո րը, ե րթ ևե կու թյու նը շա րու նա կե լով 
իր նա խընտ րած ու ղ ղու թյամբ այդ ու ղ ղու թյամբ ե րթ ևե կու թյունն ար գե լող կար միր 
ազ դան շա նի պայ ման նե րում, խախ տում է Կա նոն նե րի 7-րդ կե տի 5-րդ են թա-
կե տի պա հանջն առ այն, որ լու սա ցույ ցի կար միր ազ դան շա նը, այդ թվում նաև` 
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թար թող, ար գե լում է ե րթ ևե կու թյու նը: Ը նդ ո րում, հայց վո րի մատ նանշ ված վար-
քա գիծն ա կն հայտ է տե սա նյու թի ամ րագ րած տվյալ նե րով: Այ սինքն, տե սա նյու թի 
ամ րագ րած տվյալ ներն ու ղ ղա կի ո րեն ի ցույց են դնում հայց վո րի կող մից ի րա վա-
խախ տում թույլ տր ված լի նե լու փաս տը»: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում ե րում ան դրա դար ձել է ա պա-
ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան ը նդ հա նուր և հա տուկ կա նոն նե րին՝ ար ձա նագ րե-
լով, որ ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ օ րեն-
քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ա պա ցույց ներն ա պա ցու ցո ղա կան ու ժ չու նեն և 
չեն կա րող դր վել դա տա կան ակ տի հիմ քում: Ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան 
այս կա նո նը վե րա բե րում է ա պա ցույց նե րը ձեռք բե րե լիս օ րեն քով նա խա տես-
ված ձևա կան-ըն թա ցա կար գային պա հանջ նե րի պահ պան վա ծու թյու նը և են թադ-
րում է. (ա) աղ բյու րի օ րի նա կա նու թյուն՝ ա պա ցույ ցը պետք է ձեռք բեր վի մի այն 
օ րեն քով սահ ման ված աղ բյուր նե րից, (բ) ձեռք բեր ման մի ջոց նե րի օ րի նա կա նու-
թյուն՝ պետք է պահ պան ված լի նեն ա պա ցույց նե րի ձեռք բեր մանն ու ղղ ված գոր-
ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լուն օ րեն քով ա ռա ջադր ված պա հանջ նե րը, (գ) պատ շաճ 
ձևա կեր պում՝ ա պա ցույ ցը, դրա ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցը պետք է օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով են թարկ վեն պատ շաճ ձևա կերպ ման, (դ) լի ա զոր ված սուբյեկտ՝ 
ա պա ցույ ցը պետք է ստաց ված լի նի ա պա ցույց ձեռք բե րե լու լի ա զո րու թյամբ 
օ ժտ ված պաշ տո նա տար ան ձի կող մից։ Բա ցի վե րոգ րյալ ը նդ հա նուր կա նո նից, 
գո յու թյուն ու նի նաև ա պա ցույ ցի թույ լատ րե լի ու թյան հետ ևյալ հա տուկ կա նո նը. 
ե թե օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված է, որ գոր ծի հան-
գա մանք նե րը պետք է հաս տատ վեն մի այն ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, ա պա այդ 
հան գա մանք նե րը չեն կա րող հաս տատ վել այլ ա պա ցույց նե րով: Այ սինքն՝ ո րոշ 
դեպ քե րում ա պա ցույ ցը կա րող է ան թույ լատ րե լի հա մար վել նաև այն պատ ճա-
ռով, որ այն չի հան դի սա նում տվյալ փաս տա կան հան գա ման քը հաս տա տե լու 
հա մար օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով կան խո րոշ ված «անհ րա ժեշտ» 
ա պա ցույ ցը՝ այն ո րո շա կի ա պա ցույ ցը, ո րով, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե-
րի հա մա ձայն, կա րող է հաս տատ վել տվյալ փաս տա կան հան գա ման քը (տե´ս, 
Գա գիկ Կո ջո յանն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու-
թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/5059/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 07.04.2018 թվա կա նի ո րո շու մը)։

Տ վյալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ը ստ է ու թյան, « հե տա զո տել է» սույն 
գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի հիմ քում ըն կած են թադ րյալ ի րա վա խախտ-
ման փաստն ար ձա նագ րած տե սա նյու թը, սա կայն որ ևէ դա տո ղու թյուն չի ա րել 
այն մա սին, թե այդ ա պա ցույցն ի նչ ե ղա նա կով է « ձեռք բեր վել»։ Նման պայ ման-
նե րում հնա րա վոր չէ գնա հա տել « հե տա զոտ ված» ա պա ցույ ցի հա մա պա տաս խա-
նու թյու նը թույ լատ րե լի ու թյան պա հանջ նե րին, ի նչ պես նաև եզ րա հան գում ա նել 
տե սա նյու թի հի ման վրա հայց վո րի կող մից ի րա վա խախ տում թույլ տր ված լի նե լու 
փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դիր քո րոշ ման վե րա-
բե րյալ: 

Անդ րա դառ նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն եզ րա հանգ մա նը, որ Դա տա-
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րանն ի րա վա սու էր ի նք նու րույն ու սում ա սի րել ան հա տա կան ծած կագ րով տե-
սա նյու թի բո վան դա կու թյու նը և պար զել ի րա վա խախ տում կա տար ված լի նե լու 
կամ չլի նե լու հան գա ման քը, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ար-
ձա նագ րել հետ ևյա լը. 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն` վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է նաև ներ կա յաց նել վար չա կան վա-
րույ թի բո լոր նյու թե րը, ի նչ պես նաև իր տի րա պետ ման տակ կամ ազ դե ցու թյան 
ո լոր տում ե ղած այն բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րոնք հիմ ա վո րում են հա կա ռակ կող-
մի պա հանջ նե րը կամ ա ռար կու թյուն նե րը: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` 
գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով դա-
տա րանն իր նա խա ձեռ նու թյամբ ձեռ նար կում է հա մար ժեք մի ջոց ներ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լուց հե տո գոր ծի ել քը պայ մա նա-
վո րող որ ևէ փաստ մում է չա պա ցուց ված, ա պա դրա բա ցա սա կան հետ ևանք-
նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մը։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ա պա ցուց ման բե ռը կրում է` վի ճարկ ման հայ ցով` 
վար չա կան մար մի նը, ո րն ըն դու նել է մի ջամ տող վար չա կան ակ տը` դրա հա մար 
հիմք ծա ռա յած փաս տե րի մա սով:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում ե րում ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից 
ո ւղ ղա կի ո րեն բխում է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծի լուծ ման հա-
մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու-
թյու նը կամ բա ցա կա յու թյունն ա պա ցու ցե լու ծան րու թյու նը՝ ա պա ցուց ման բե ռը, 
օ րենսդ րի կող մից դի տարկ վում է որ պես գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի դա տա վա-
րա կան պար տա կա նու թյուն, ո րն ա պա հով ված է ո րո շա կի ան բա րեն պաստ հետ-
ևանք նե րի ա ռա ջաց ման սպառ նա լի քով: ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 
վար չա կան դա տա վա րու թյու նում բո լոր ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե տո որ-
ևէ փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը վի ճե լի մա լու բա ցա սա կան 
(ան բա րեն պաստ) հետ ևանք նե րը, ը ստ է ու թյան, հան գում են հետ ևյա լին. բո լոր 
ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե տո որ ևէ փաս տի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա-
յու թյան վի ճե լի մա լու դեպ քում դա տա րա նը կա րող է հա մա պա տաս խան փաս-
տի գո յու թյունն ի րա վա չա փո րեն հա մա րել հերք ված (չա պա ցուց ված): Վար չա կան 
դա տա վա րու թյու նում ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցի ճիշտ կազ մա կերպ ման, ա պա-
ցու ցո ղա կան նյու թի լրի վու թյան, վա րույ թի բնա կա նոն ըն թաց քի ա պա հով ման և 
ար դյուն քում գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի այն հար-
ցը, թե դա տա վա րու թյան կոնկ րետ որ մաս նակ ցի վրա է ը նկ նում գոր ծի լուծ ման 
հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա կան հան գա մանք նե րի ա պա-
ցուց ման ծան րու թյու նը կամ ա պա ցուց ման բե ռը: Ը ստ այդմ՝ գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց միջև ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու հար ցը կար գա վո-
րող օ րենսդ րա կան նոր մե րը՝ ա պա ցուց ման բե ռի բաշխ ման կա նոն նե րը, հան դես 
են գա լիս այն կա ռու ցա կար գի դե րում, ո րը թույլ է տա լիս գոր ծով ձեռք բեր ված 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐ  2021  1-2 (259-260)

154

ա պա ցույց նե րի ոչ բա վա րար լի նե լու, դրանց հա կա սա կա նու թյան կամ բա ցա կա-
յու թյան պայ ման նե րում ո րո շե լու այն սուբյեկ տին, ով պար տա վոր է ներ կա յաց նել 
գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա կան հան գա մանք նե րը 
հաս տա տող ա պա ցույց նե րը և պետք է կրի այդ պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու 
կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու բո լոր ան բա րեն պաստ հետ ևանք նե րը:

 Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի ու-
ժով մի ջամ տող վար չա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջի (վի-
ճարկ ման հայց) հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում այդ 
վար չա կան ակ տի հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տե րի ա պա ցուց ման բե ռը կրում է 
վար չա կան մար մի նը: Ը նդ ո րում, վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու-
թյու նը, ը ստ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի, ո րոշ վում է այդ ակ տի ըն դուն մանն ու ղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք 
բեր ված ա պա ցույց նե րի շր ջա նա կում: Հետ ևա բար` մի ջամ տող վար չա կան ակ տի 
ըն դուն մանն ու ղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված բո լոր ա պա ցույց նե րի 
հե տա զո տու մից հե տո տվյալ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հիմք ծա ռա-
յած որ ևէ փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը վի ճե լի մա լու դեպ քում 
վար չա կան դա տա րա նը կա րող է հա մա պա տաս խան փաս տի գո յու թյունն ի րա-
վա չա փո րեն հա մա րել հերք ված (չա պա ցուց ված) (տե´ս, Ա լեք սանդր Կա րա լովն 
ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4315/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի ո րո շու մը):

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը գտ նում է, որ լու սա ցույ ցի ար գե լող ազ դան շա նին չեն թարկ վե լու ա րար քի 
հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ 
վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծով վար չա-
կան մար մի նը կրում է այդ վար չա կան ակ տի հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տե րի, 
մաս նա վո րա պես՝ պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ ված ան ձի կող մից լու սա ցույ-
ցի ար գե լող ազ դան շա նին չեն թարկ վե լու փաս տի, ա պա ցուց ման բե ռը: Հետ ևա-
բար` նշ ված փաս տը հաս տա տող ա պա ցույ ցը ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյան 
կրողն ան վի ճե լի ո րեն վար չա կան մար մինն է։ Ը նդ ո րում, ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով օ րենս դի րը վար չա կան 
մարմ ի վրա է դրել վար չա կան վա րույ թի բո լոր նյու թե րը ներ կա յաց նե լու պար-
տա կա նու թյու նը, ին չը հա մա հունչ է ոչ մի այն ա պա ցուց ման բե ռը սահ մա նող ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի 
պա հանջ նե րի հետ, այլ նաև վար չա կան ար դա րա դա տու թյան է ու թյան և բո վան-
դա կու թյան հետ, ո րի ներդ րու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հե տապն-
դել է դա տա վա րու թյու նում ֆի զի կա կան ու ի րա վա բա նա կան ան ձանց նկատ մամբ 
հան րային-իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րով օ ժտ ված սուբյեկտ նե րի ու նե ցած 
փաս տա ցի ա ռա վե լու թյուն նե րը վե րաց նե լու նպա տակ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ մա-
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սե րի, 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ մա սե րի, 28-րդ հոդ վա ծի հա մա կարգ ված վեր լու-
ծու թյան հի ման վրա փաս տել է, որ գոր ծով օբյեկ տիվ եզ րա հանգ ման գա լու ան-
հրա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված դա տա րա նը պետք է ձեռ նար կի հա մար ժեք 
մի ջոց ներ ան հրա ժեշտ ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու հա մար: Ը նդ ո րում, ա պա-
ցույց ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում ա ռան ձին 
դա տա կան ակ տի ձևով` դրա նում նշե լով նաև ա պա ցույց նե րը դա տա րան ներ-
կա յաց նե լու հա մար իր սահ մա նած ժամ կե տը: Նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րի լույ սի ներ քո դի տար կե լով սույն գոր ծի փաս տե րը Վե րաքն նիչ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է. «(…) Վար չա կան դա տա րա նը սույն դեպ քում Ծա ռա յու թյու նից 
ա պա ցույց պա հան ջե լը պայ մա նա վո րել է « Վար չա կան գոր ծը դա տաքն նու թյան 
նշա նա կե լու մա սին» 2017 թվա կա նի մայի սի 02-ի ո րոշ ման ըն դուն մամբ, ո րում 
էլ մատ նան շել է, թե ի նչ ա պա ցույց է պա հան ջել Ծա ռա յու թյու նից` մի ա ժա մա նակ 
չվկա յա կո չե լով, թե ի նչ ժամ կե տում է պա տաս խա նո ղը պար տա վոր ներ կա յաց նե-
լու հա մա պա տաս խան ա պա ցույ ցը: Սա նշա նա կում է, որ Վար չա կան դա տա րա նը 
թույլ է տվել դա տա կան սխալ, ո րը հան գեց րել է գոր ծի սխալ լուծ մա նը: 

(…) Վար չա կան դա տա րա նը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
5-րդ, 27-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաu խան բազ մա կող մա նի, 
լրիվ և oբյեկ տիվ հե տա զո տու թյամբ չի գնա հա տել գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-
ցույց նե րը, և չկի րա ռե լով դրանց նկատ մամբ կի րա ռե լի ի րա վա կան ակ տե րը` ե կել 
է սույն գոր ծի լուծ ման վե րա բե րյալ սխալ եզ րա հանգ ման»:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ Վե րաքննիչ 
դա տա րա նը, Դա տա րա նին վե րագ րե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը 
բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ հե տա զո տու թյամբ գնա հա տե լու ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րի խախ տում, ան-
տե սել է այն հան գա ման քը, որ գոր ծում առ կա չէ թույ լատ րե լի ա պա ցույց, մաս-
նա վո րա պես են թադ րյալ ի րա վա խախտ ման փաստն ար ձա նագ րած տե սա նյու թը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ-
նա բա նել ան հրա ժեշտ ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու հա մար հա մար ժեք մի ջոց ներ 
ձեռ նար կե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն սահ մա նող օ րենսդ րա կան ի րա-
վա կար գա վո րում ե րը՝ գտ նե լով, որ Դա տա րանն ի րա վա սու էր ի նք նու րույն ու-
սում ա սի րել ան հա տա կան ծած կագ րով տե սա նյու թի բո վան դա կու թյու նը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում ե րում ան դրա-
դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի վեր լու-
ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ նշ ված ի րա վա կար գա վո րու մից բխում է, որ գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե պար զե լու („ex officio“) սկզ բուն քը 
դա տա կան ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցում, մաս նա վո րա պես, դրս ևոր վում է կոնկ-
րետ գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ ի րա վա բա նա կան փաս տե րի վե րա բե-
րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով ան-
հրա ժեշտ ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա նու-
թյամբ (տե՛ս, Ա լեք սանդր Կա րա լովն ը նդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի` թիվ 
ՎԴ/4315/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա-
նի ո րո շու մը):
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 Վե րա հաս տա տե լով վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը ևս մեկ ան գամ փաս տում է, որ դա տա րա նի կող մից գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե („ex officio“) պար զե լու սկզ բուն քը վար չա կան ար-
դա րա դա տու թյա նը բնո րոշ կար ևո րա գույն ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն է: 
Քն նարկ վող վար չա դա տա վա րա կան սկզ բուն քի է ու թյունն օ րենս դի րը բա ցա հայ-
տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծում, ո րի բո վան-
դա կու թյու նը հան գում է հետ ևյա լին.

1)  վար չա կան դա տա րա նը կաշ կանդ ված չէ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից նե րի ներ կա յաց րած ա պա ցույց նե րով, միջ նոր դու թյուն նե րով, ա ռա-
ջար կու թյուն նե րով, բա ցատ րու թյուն նե րով, ա ռար կու թյուն նե րով.

2)  վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է՝ 
- իր նա խա ձեռ նու թյամբ ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ` կոնկ րետ գոր ծի 

լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ ի րա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա-
սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա մար,

-  պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը պար-
զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ա պա ցույց նե րը,

-  մատ նան շել հայ ցա դի մում ե րում առ կա ձևա կան սխալ նե րը, 
- ա ռա ջար կել ճշ տել ոչ հս տակ հայ ցային պա հանջ նե րը, ոչ ճիշտ հայ ցա տե-

սակ նե րը փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րով, տար բե րա կել հիմ ա կան և 
ա ծան ցյալ պա հանջ նե րը, հա մալ րել ոչ բա վա րար փաս տա կան տվյալ նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի 
պաշ տո նե ("ex officio") պար զե լու՝ վար չա կան դա տա րա նին ո ւղղ ված օ րենսդրա-
կան պա հան ջը նպա տա կաուղղ ված է վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ա ռջև 
դր ված ա ռանձ նա հա տուկ խն դիր նե րի լուծ մա նը և հան րային ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի քն նու թյան ու լուծ ման մի ջո ցով 
ֆի զի կա կան, ի րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ պաշտ-
պա նու թյան մի ջո ցի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ա պա հով մա նը: Վար չա դա տա կան 
գոր ծըն թա ցում գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու սկզ բուն քի ի րա վա կան 
ամ րագ րու մը հե տապն դում է դա տա վա րու թյու նում ֆի զի կա կան ու ի րա վա բա նա-
կան ան ձանց նկատ մամբ հան րային-իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րով օ ժտ ված 
սուբյեկտ նե րի ու նե ցած փաս տա ցի ա ռա վե լու թյուն նե րը վե րաց նե լու նպա տակ: 
Քն նարկ վող ի րա վա կան սկզ բուն քը հան րային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա-
գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի քն նու թյան ըն թաց քում վար չա կան դա տա րա նին օժ-
տում է ակ տիվ դե րա կա տա րու թյամբ, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար դյու նա-
վե տո րեն ա պա հո վե լու իշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րով օ ժտ ված սուբյեկտ նե րի 
ըն դու նած ի րա վա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի ու ան գոր ծու թյուն նե րի դեմ 
ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց հան րային սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա ցու մը: 

Վե րոգ րյա լը, սա կայն, չի կա րող մեկ նա բան վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 6-րդ և 18-րդ հոդ ված նե րով ամ րագր ված դա տա վա րա կան կա-
նոն նե րից ան ջատ: 
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Այս պես, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ դա տա րա նը պար տա վոր է ա պա հո վել, որ կող մերն ու նե նան հա վա սար 
հնա րա վո րու թյուն ներ գոր ծի քն նու թյան ամ բողջ ըն թաց քում, նե րա ռյալ` յու րա-
քան չյուր կող մին ըն ձե ռել քնն վող գոր ծի վե րա բե րյալ իր դիր քո րո շու մը ներ կա-
յաց նե լու լի ար ժեք հնա րա վո րու թյուն։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ կող մե րը պետք է բա րեխղ ճո րեն օ գտ վեն ի րենց դա տա վա րա կան ի րա-
վունք նե րից և բա րեխղ ճո րեն կա տա րեն ի րենց դա տա վա րա կան պար տա կա նու-
թյուն նե րը։

 Վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից նե րի հա մար օ րենս դի րը ե րաշ խա վոր վել է քնն վող գոր ծի վե րա բե րյալ 
ի րենց դիր քո րո շում ե րը ներ կա յաց նե լու լի ար ժեք հնա րա վո րու թյուն, մի ա ժա-
մա նակ վեր ջին նե րիս ծան րա բեռ նե լով ի րենց դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից 
բա րեխղ ճո րեն օ գտ վե լու և ի րենց դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը բա-
րեխղ ճո րեն կա տա րե լու պար տա կա նու թյամբ: Միև նույն ժա մա նակ օ րենս դի րը 
սահ մա նել է նաև դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու ը նդ-
հա նուր և հա տուկ կա նոն ներ՝ վի ճարկ ման հայ ցե րով վար չա կան մարմ ի վրա 
դնե լով վար չա կան ակ տի հիմ քում ըն կած հան գա մանք նե րի ա պա ցուց ման բե ռը: 
Հետ ևա բար` վար չա կան մար մի նը, ի րա զեկ վե լով վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա 
հա րուց ված գոր ծի մա սին, պար տա վոր է կա տա րել ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված իր պար տա կա-
նու թյու նը և դա տա րան ներ կա յաց նել վար չա կան վա րույ թի բո լոր նյու թե րը, այդ 
թվում նաև վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հիմք հան դի սա ցած 
բո լոր ա պա ցույց նե րը: Ը նդ ո րում, այդ պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու կամ ոչ 
պատ շաճ կա տա րե լու բո լոր ան բա րեն պաստ հետ ևանք ներն օ րենս դի րը դրել է 
ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մի վրա, ո րը վի ճարկ ման հայ ցե րով վի ճարկ վող 
վար չա կան ա կտն ըն դու նած վար չա կան մար մինն է, հետ ևա բար վեր ջի նիս կող-
մից ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու օ րեն քով ամ րագր ված իր պար տա կա նու թյու նը 
չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու դեպ քում մի այն դա տա րա նը ստիպ-
ված է ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման 
հա մար հիմք հան դի սա ցած բո լոր ա պա ցույց նե րը ձեռք բե րե լու ու ղ ղու թյամբ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ րենս դի րը սահ մա նել է ա պա-
ցույց ներ ձեռք բե րե լու հա մար հա մար ժեք մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու դա տա րա նի 
կող մից կի րառ ման են թա կա գոր ծի քա կազ մը։ Այս պես. ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա պա ցույց ներ ձեռք 
բե րե լու նպա տա կով դա տա րանն ի րա վա սու է կա յաց նե լու ո րո շում` ա ռան ձին դա-
տա կան ակ տի տես քով, դրանք պա հան ջե լով դա տա վա րու թյան այն մաս նա կից-
նե րից, պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման այն մար մին նե րից (դ րանց 
պաշ տո նա տար ան ձան ցից), ի նչ պես նաև դա տա վա րու թյու նում չներգ րավ ված 
ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան այն ան ձան ցից, ո րոնց ազ դե ցու թյան ո լոր տում 
են դրանք կամ պետք է լի նեն` սահ մա նե լով ժամ կետ դրանք դա տա րան ներ կա-
յաց նե լու հա մար։
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 Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի պա հանջ նե րը պար տա դիր 
են կա տար ման հա մար նրա սահ մա նած ժամ կե տում։ Այդ ժամ կե տում կա տար-
ման ան հնա րի նու թյան դեպ քում պա հան ջի հաս ցե ա տե րը պար տա վոր է գրա վոր 
դի մել դա տա րան` հայ ցե լով կա տար ման նոր ժամ կետ կամ հայտ նե լով ո րոշ ման 
կա տար ման ան հնա րի նու թյան մա սին` նշե լով ան հնա րի նու թյան պատ ճառ նե րը։ 
Դա տա րանն իր ո րոշ մամբ կա րող է սահ մա նել նոր ժամ կետ կամ վե րաց նել նախ-
կի նում ըն դու նած ո րո շու մը։

 Վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ գոր ծի լուծ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ ա պա ցույց նե րը ձեռք բե րե լու նպա տա կով դա տա րա նը կա-
յաց նում է ո րո շում՝ ա ռան ձին դա տա կան ակ տի տես քով, դրանք պա հան ջե-
լով դա տա վա րու թյան այն մաս նա կից նե րից, ո րոնց ազ դե ցու թյան ո լոր տում են 
դրանք կամ պետք է լի նեն` սահ մա նե լով ժամ կետ դրանք դա տա րան ներ կա յաց-
նե լու հա մար։ Ը նդ ո րում, դա տա րա նի պա հանջ նե րը պար տա դիր են կա տար ման 
հա մար նրա սահ մա նած ժամ կե տում։ 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Դա տա րա նը 02.05.2017 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ գոր ծը նշա նա կել է դա տաքն նու թյան։ Նույն ո րոշ մամբ Դա տա րա նը Ծա-
ռա յու թյու նից պա հան ջել է դա տա րան ներ կա յաց նել « Վար չա կան տույժ նշա-
նա կե լու մա սին» 16.02.2017 թվա կա նի թիվ 1705737118 ո րոշ ման հա մար հիմք 
հան դի սա ցած վար չա կան ի րա վա խախտ ման փաստն ամ րագ րած տե սա նյու թը 
(գ.թ. 15)։ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րանն ա ռան ձին ակ-
տի տես քով կա յաց ված ո րոշ մամբ չի սահ մա նել պա հանջ վող ա պա ցույ ցը՝ թիվ 
1705737118 ո րոշ ման հա մար հիմք հան դի սա ցած վար չա կան ի րա վա խախտ ման 
փաստն ամ րագ րած տե սա նյու թը դա տա րան ներ կա յաց նե լու ժամ կետ, սա կայն 
նույն ո րոշ մամբ Ծա ռա յու թյա նը տե ղե կաց րել է դա տա կան նիս տի ան ցկաց ման 
ժա մա նա կի և վայ րի մա սին։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ օ րենս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քում ամ րագ րե լով դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի դա տա-
կան նիս տին ներ կա գտն վե լու ի րա վունք, պատ շաճ ե րաշ խիք ներ է նա խա տե սել 
նաև այդ ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար։ Ը ստ այդմ, դա տա րա նը պար տա վոր է 
պատ շաճ ձևով ծա նու ցել դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին դա տա կան նիս տի 
ան ցկաց ման ժա մա նա կի և վայ րի մա սին։ Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հարկ է հա մա րում փաս տել, որ դա տա կան նիս տին ներ կա գտնվե լու 
ի րա վուն քի ի րաց ման սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը բո լոր դեպ քե րում պատ կա նում է 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին և նրանք են ո րո շում ի րենց ի րա վուն քի ի րաց-
ման ե ղա նակն ու կար գը։ Այ դու հան դերձ դա տա կան նիս տին ներ կա լի նե լու ի րա-
վուն քի ի րա ցու մից հրա ժար վե լը, դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին չի ա զա տում դա-
տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նից։ Այլ 
կերպ ա սած՝ ե թե դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը չի ցան կա նում ներ կա գտնվել 
դա տա կան նիս տին, ա պա վեր ջինս չի կա րող չկա տա րել կամ ոչ պատ շաճ կա-
տա րել օ րեն քով և դա տա րա նի ո րոշ մամբ իր վրա դր ված դա տա վա րա կան պար-
տա կա նու թյուն նե րը։ 
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով 20.07.2017 թվա կա-
նին նշա նակ ված դա տաքն նու թյա նը Ծա ռա յու թյան ներ կա յա ցու ցի չը չի ներ կա յա-
ցել, ի նչ պես նաև Դա տա րան չի ներ կա յաց րել պա հանջ ված ի րե ղեն ա պա ցույ ցը։ 
Փաս տո րեն Ծա ռա յու թյու նը, կրե լով սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 
ըն դուն ման հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տե րի մա սով ա պա ցուց ման բե ռը, ցու-
ցա բե րել է դա տա վա րա կան ան գոր ծու թյուն և չի կա տա րել ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, « Վար չա կան գոր ծը 
դա տաքն նու թյան նշա նա կե լու մա սին» Դա տա րա նի 02.05.2017 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ սահ ման ված պար տա կա նու թյու նը, այն է՝ դա տա րան չի ներ կա յաց րել թիվ 
1705737118 ո րոշ ման հա մար հիմք հան դի սա ցած վար չա կան ի րա վա խախտ ման 
փաստն ամ րագ րած տե սա նյու թը։ 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թեև Դա տա րանն 
ա ռան ձին ակ տի տես քով կա յաց ված ո րոշ մամբ չի սահ մա նել պա հանջ վող ա պա-
ցույ ցը՝ թիվ 1705737118 ո րոշ ման հա մար հիմք հան դի սա ցած վար չա կան ի րա վա-
խախտ ման փաստն ամ րագ րած տե սա նյու թը դա տա րան ներ կա յաց նե լու ժամ-
կետ, այ դու հան դերձ մի այն այդ հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված ի րա վա չափ 
չի կա րող գնա հատ վել այդ ա պա ցույ ցը չներ կա յաց նե լու Ծա ռա յու թյուն գոր ծո ղու-
թյու նը, քա նի որ վեր ջինս, կրե լով սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 
ըն դուն ման հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տե րի մա սով ա պա ցուց ման բե ռը, նշ ված 
ա պա ցույ ցը պար տա վոր էր դա տա րան ներ կա յաց նել ա ռն վազն դա տաքն նու թյան 
ժա մա նակ: Ը նդ ո րում, ի նչ պես վե րը նշ վեց, ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու Ծա-
ռա յու թյան պար տա կա նու թյունն ամ րագր ված է օ րեն քով, հետ ևա բար վեր ջինս 
իր պար տա կա նու թյու նը պար տա վոր էր կա տա րել բա րեխղ ճո րեն՝ չս պա սե լով 
նույ նիսկ ա պա ցույց պա հան ջե լու մա սին Դա տա րա նի կող մից ա ռան ձին ակ տի 
ձևով ո րո շում կա յաց նե լուն: 

Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Ծա ռա յու թյան կող մից դա տա-
վա րա կան ան գոր ծու թյու նը դրս ևոր վել է նաև հայ ցա դիմ ման պա տաս խան ներ-
կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լով: Այս պես.

 ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 86-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ պա տաս խա նո ղը պար տա վոր է հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա-
սին ո րո շում ստա նա լուց հե տո` ե րկ շա բա թյա ժամ կե տում, վար չա կան դա տա-
րան ու ղար կել հայ ցա դի մու մի պա տաս խա նը։ 

Նույն հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պա տաս խա նի հետ պա տաս խա նո ղը, 
ի թիվս այլ նի, ներ կա յաց նում է նաև իր տի րա պետ ման ներ քո առ կա գրա վոր կամ 
ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը։

 Վե րոգ րյալ ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ հայ ցա դի մու մի 
պա տաս խան ներ կա յաց նելն ու դրա հետ մեկ տեղ գրա վոր կամ ի րե ղեն ա պա-
ցույց նե րը ներ կա յաց նելն օ րենս դի րը սահ մա նել է որ պես պա տաս խա նող կող մի 
պար տա կա նու թյուն։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով « Հայ ցա դի մու մը վա-
րույթ ըն դու նե լու մա սին» Դա տա րա նի 09.03.2017 թվա կա նի ո րո շու մը Ծա ռա յու-
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թյանն է ու ղարկ վել թիվ ԴԴ-9-11354 գրու թյամբ, ո րով մի ա ժա մա նակ հայտն վել է 
հայ ցա դի մու մի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու Ծա ռա յու թյան պար տա կա նու թյան և 
այդ պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու ի րա վա կան հետ ևանք նե րի մա սին։ Նշ ված 
գրու թյու նը Ծա ռա յու թյու նը ստա ցել է 20.03.2017 թվա կա նին (գ.թ. 13-14), սա կայն 
օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում չի կա տա րել հայ ցա դի մու մի պա տաս խան ներ-
կա յաց նե լու և իր տի րա պետ ման ներ քո առ կա գրա վոր կամ ի րե ղեն ա պա ցույց նե-
րը դա տա րան ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը։ 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ծա ռա յու թյու նը, կրե լով 
սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հիմք ծա ռա յած 
փաս տե րի մա սով ա պա ցուց ման բե ռը, ցու ցա բե րել է դա տա վա րա կան ան գոր-
ծու թյուն և « Հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» Դա տա րա նի ո րո շու մը 
ստա նա լու պա հից մինչև գոր ծի դա տաքն նու թյան ա վար տը չի կա տա րել ի նչ պես 
օ րեն քով, այն պես էլ Դա տա րա նի 02.05.2017 թվա կա նի ո րոշ մամբ սահ ման ված 
պար տա կա նու թյու նը, այն է՝ օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում չի ներ կա յաց-
րել հայ ցա դի մու մի պա տաս խան՝ դրան կցե լով իր տի րա պետ ման ներ քո առ կա 
գրա վոր կամ ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը, այդ թվում նաև թիվ 1705737118 ո րոշ ման 
հա մար հիմք հան դի սա ցած վար չա կան ի րա վա խախտ ման փաստն ամ րագ րած 
տե սա նյու թը, ին չի հետ ևան քով վար չա կան ի րա վա խախտ ման փաս տը մա ցել է 
վի ճե լի, ո րի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը Դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն դրել է Ծա-
ռա յու թյան վրա, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից։ 

Ամ բողջ վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հիմ է հա մա րում 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում այն մա սին, որ Դա տա րանն 
ի րա վա սու էր ի նք նու րույն ու սում ա սի րել ան հա տա կան ծած կագ րով տե սա նյու թի 
բո վան դա կու թյու նը։ Ա նհ րա ժեշտ ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու հա մար հա մար ժեք 
մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու օ րենսդ րա կան ի րա վա կար գա վո րում ե րը Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի գնա հատ մամբ վե րա բե րում են ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու վար չա կան 
դա տա րա նի պար տա կա նու թյա նը, ին չից հետ ևում է, որ դա տա րա նը դա տա վա-
րու թյան մաս նա կից նե րից, պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րից (դ րանց պաշ տո նա տար ան ձան ցից), ի նչ պես նաև դա տա վա րու թյու-
նում չներգ րավ ված ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձան ցից, ո րոնց ազ դե ցու-
թյան ո լոր տում են կամ պետք է լի նեն այդ ա պա ցույց նե րը, ա ռան ձին դա տա կան 
ակ տի տես քով կա յաց ված ո րոշ մամբ պա հան ջում է ներ կա յաց նել դա տա րան, այլ 
ոչ թե այդ ան ձանց փո խա րեն ան հա տա կան ծած կագ րով տե սա նյու թի բո վան դա-
կու թյունն ի նք նու րույն ու սում ա սի րե լուն։ Ը նդ ո րում, տե սա նյու թը, որ պես ի րե ղեն 
ա պա ցույց, հան դի սա նա լով նյու թա կան աշ խար հի օբյեկտ, պետք է ներ կա յաց ված 
լի նի օ րեն քով սահ ման ված կար գով, առ կա լի նի գոր ծի նյու թե րում և զնն ման մի-
ջո ցով հե տա զոտ վի դա տաքն նու թյան ըն թաց քում։ Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող 
սար քե րի մի ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 
խախ տում ե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով կա յաց ված վար չա կան ակ տե րի ի րա վա-
չա փու թյու նը գնա հա տե լու, այ սինքն՝ գոր ծի լուծ ման հա մար ա ռանց քային նշա-
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նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցույ ցի, այն է՝ ի րա վա խախ տում ար ձա նագ րած տե սա-
նյու թի գոր ծում առ կա լի նե լու օ րենսդ րա կան պա հան ջը կար ևոր վում է նաև նշ ված 
վե ճե րով վար չա կան դա տա րա նի կա յաց րած դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման 
դեպ քե րում, քա նի որ ան հա տա կան ծած կագ րով տե սա նյու թի https://www.police.
am/ կայ քում պահ պան ման « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե-
րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում ե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սով նա խա տես ված ժամ-
կետ նե րով պայ մա նա վոր ված վե րա դաս դա տա կան ա տյան նե րում դրա ու սում-
նա սի րու մը՝ այդ ա պա ցույ ցը վե րաց ված լի նե լու կամ տեխ նի կա կան խն դիր նե րի 
պատ ճա ռով կա րող է ան հնար լի նել, ին չի հետ ևան քով հնա րա վոր չի լի նի նաև 
եզ րա հան գում ա նել վար չա կան ի րա վա խախտ ման փաս տի առ կա յու թյան կամ 
բա ցա կա յու թյան մա սին։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան տե-
սե լով վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ա պա ցուց ման բե ռի բաշխ ման կա նոն նե-
րի, այդ կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու օ րեն քով 
սահ ման ված պար տա կա նու թյու նը Ծա ռա յու թյան կող մից կա տար ված չլի նե լու, 
գոր ծի նյու թե րում ի րե ղեն ա պա ցույ ցի բա ցա կա յու թյան փաս տե րը, եզ րա հան գել 
է, որ Դա տա րանն ի րա վա սու էր ի նք նու րույն ու սում ա սի րել ան հա տա կան ծած-
կագ րով տե սա նյու թի բո վան դա կու թյու նը, դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րից 
մե կին, տվյալ դեպ քում վար չա կան մարմ ին, ը ստ է ու թյան, ա զա տե լով ա պա-
ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյան կա տա րու մից, այդ թվում նաև ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման-
ված դեպ քում նույն օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սով սահ ման ված՝ դա-
տա կան ծախ սե րի ե ռա պա տի կի չա փով դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար-
տա կա նու թյու նից։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա-
խախտ ման փաս տը սույն գոր ծով ա պա ցուց ված չլի նե լու հիմ քով Ծա ռա յու թյան 
թիվ 1705737118 ո րո շում ան վա վեր ճա նա չե լով՝ Դա տա րա նը կա յաց րել է գործն 
ը ստ է ու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ա կտ, ի նչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նի կող մից։ 

2) Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը ե րկ րորդ հիմ քով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե կավ 
հետ ևյալ եզ րա հանգ ման.

 Սույն բո ղո քի քն նու թյան շր ջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ 
է հա մա րում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. 

- ա րդյո՞ք վար չա կան ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը վի-
ճար կե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր-
քից օ րեն քի ու ժով ա զատ ված հայց վո րի վրա կա րող է դր վել պա տաս խա նող վար-
չա կան մարմն ի կող մից վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար վճար ված պե-
տա կան տուր քի փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյուն այն դեպ քում, ե րբ այդ վե-
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րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում գոր ծի ել քը փոխ վել է ի վնաս հայց վո րի:
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-

մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու-
թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե րից։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 57-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պե-
տա կան տուր քի չա փի, դրա վճա րու մից ա զա տե լու, պե տա կան տուր քի վճա րու մը 
հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու և դրա չա փը նվա զեց նե լու հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քով։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մերժ վել է, կրում է 
(...) մյուս կող մի կրած դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը 
այն ծա վա լով, ի նչ ծա վա լով դրանք ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա-
նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար։ Դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա ռայել, 
դր վում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ ե թե վճի ռը կա յաց վել է 
այդ կող մի օգ տին։

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «թ» են թա կե տի 6-րդ 
պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից 
ա զատ վում են ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րը և ֆի զի կա կան ան ձինք՝ 
վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան լի ա զոր ված 
մար մին նե րի ըն դուն ված ո րոշ ման դեմ բո ղոք նե րով:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն 
հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սում նշ ված ան ձինք  տուր քի վ ճա րու մից ա զատ վում են նաև 
դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շում ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա-
մար: 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը դա տա րան դի մե լու հա մար պե տա կան տուրք վճա-
րե լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ ման ձևով օ րեն քի ու ժով սահ ման ված ար տո-
նու թյան՝ դա տա կան բո ղո քարկ ման փու լե րում կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րին ան դրա դար ձել է Գա գիկ Ա վե տի սյանն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
« Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/1390/05/17 վար չա-
կան գոր ծով 30.11.2018 թվա կա նի ո րոշ մամբ: Նշ ված ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում 
խնդ րա հա րույց է դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հարցն այն ի րա վի ճա կում, ե րբ 
վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տե րի վի ճարկ ման 
պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված դա տա կան գոր ծը վար չա կան դա տա րա նում 
լուծ վում է հայց վո րի օգ տին, վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը վե րա դաս 
դա տա կան ա տյան է բո ղո քարկ վում ոչ թե հայց վո րի, այլ պա տաս խա նող վար չա-
կան մարմ ի կող մից, և այդ բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում գոր ծի ել քը փոխ վում 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐ  2021  1-2 (259-260)

163

է ի վնաս հայց վո րի: Նշ ված ո րոշ մամբ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ 
է հա մա րել ի րա վա կան դիր քո րո շում եր ձևա վո րել հենց այդ խնդ րա հա րույց 
ի րա վի ճա կի վե րա բե րյալ՝ հիմք ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
10.07.2018 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1423 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր-
քո րո շում ե րը: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշ ված ո րոշ մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը ճա նա չել է ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող սահ մա նադ րաի րա վա կան այն պի սի մեկ նա բա-
նու թյամբ, հա մա ձայն ո րի՝ այն դեպ քե րում, ե րբ դա տա վա րու թյան մաս նա կիցն 
ի րա վուն քի ու ժով օ գտ վել է պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյու նից, դա տա-
րա նի ո րոշ մամբ կա րող է կրել դա տա կան ծախ սե րը, ո րը չի կա րող նե րա ռել այդ 
ար տո նու թյամբ նա խա տես ված պե տա կան տուր քի վճա րը: Նույն ո րոշ մամբ ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «թ» են թա կե տի 6-րդ պար բե րու թյու նը ճա նա չել է ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող սահ մա նադ րաի րա վա կան այն պի սի մեկ նա-
բա նու թյամբ, հա մա ձայն ո րի՝ դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից 
ա զատ վում են ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րը և ֆի զի կա կան ան ձինք՝ 
վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան լի ա զոր ված 
մար մին նե րի ըն դու նած ո րոշ ման դեմ բո ղոք նե րով՝ դա տա կան բո ղո քարկ ման բո-
լոր փու լե րում:

Ն պա տակ ու նե նա լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից 10.07.2018 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1423 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը ներդ նել վար չա կան գոր ծե րով ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի հիմ քում՝ ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյան. ե թե վար չա կան ի րա-
վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման գոր ծե րով պա-
տաս խա նող վար չա կան մարմ ի վե րաքն նիչ բո ղո քի հի ման վրա օ րեն քի ու ժով 
պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ ված սուբյեկ տի հայ ցը 
վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա նի կող մից մերժ վում է, ա պա վեր ջինս չպետք 
է կրի պա տաս խա նող վար չա կան մարմ նի կող մից վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց-
նե լու հա մար վճար ված կամ վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի հա տուց ման 
պար տա կա նու թյուն: Այլ կերպ ա սած՝ վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե-
րյալ վար չա կան ակ տը վի ճար կե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու հա մար սահ-
ման ված պե տա կան տուր քից օ րեն քի ու ժով ա զատ ված հայց վո րի վրա չի կա րող 
դր վել պա տաս խա նող վար չա կան մարմ նի կող մից վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց-
նե լու հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյուն՝ 
ան կախ այդ վե րաքն նիչ բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում գոր ծի ե լքն ի վնաս հայց-
վո րի փոխ վե լու հան գա ման քից: Այդ դեպ քում վե րաքն նիչ վար չա կան դա տա րա-
նը պար տա վոր է վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար պա տաս խա նող վար չա կան 
մարմ նի կող մից վճար ված պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված (տե՛ս, 
Գա գիկ Ա վե տի սյանն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա-
նու թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/1390/05/17 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 30.11.2018 թվա կա նի ո րո շու մը):
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի 
փաս տե րի նկատ մամբ. 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Զա քար Ջե րե ջյա նը 
« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա-
հին գոր ծող խմ բագ րու թյամբ 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «թ» են թա կե տի 6-րդ 
պար բե րու թյան հիմ քով ա զատ ված է Ո րոշ ման՝ որ պես ան ձին վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տի, վի ճարկ ման 
հայ ցով դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված պե տա կան տուրք վճա րե լու 
պար տա կա նու թյու նից:

 Դա տա րա նը, ի նչ պես վե րը նշ վեց, բա վա րա րել է Զա քար Ջե րե ջյա նի հայ ցը՝ 
Ո րո շու մը ճա նա չե լով ան վա վեր:

 Դա տա րա նի վճի ռը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար կել է պա տաս խա նող 
Ծա ռա յու թյու նը: Ծա ռա յու թյունն ա զատ ված չէ վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար պե տա-
կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից և վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու 
հա մար վճա րել է պե տա կան տուրք՝ 10.000 ՀՀ դրա մի չա փով: Վե րաքն նիչ դա-
տա րա նը, բա վա րա րե լով Ծա ռա յու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը, բե կա նել ու փո փո-
խել է Դա տա րա նի վճի ռը և հայ ցը մեր ժել է: Ա նդ րա դառ նա լով դա տա կան ծախ սե-
րի բաշխ ման հար ցին՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի կի րառ մամբ Զա քար Ջե րե ջյա նից հօ գուտ Ծա ռա յու-
թյան բռ նա գան ձել է 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա-
տես ված պե տա կան տուր քի փոխ հա տու ցում:

 Վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն 
գոր ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման ի րա վա չա-
փու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետ ևյա լը. 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ տվյալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը Ծա ռա յու թյան կող մից վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար վճար ված 
պե տա կան տուր քի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը դրել է պե տա կան տուրք 
վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ ված ֆի զի կա կան ան ձի՝ Զա քար Ջե րե ջյա-
նի վրա:

 Մինչ դեռ, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 10.07.2018 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1423 ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-
նե րի հա մա տեքս տում սույն ո րոշ մամբ ար ված ի րա վա կան հետ ևու թյուն նե րը և 
նկա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծով վե րաքն նիչ բո ղո քը փոս տային ա ռաք մամբ 
Ծա ռա յու թյու նը ներ կա յաց րել է 28.08.2017 թվա կա նին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից 
ա զատ ված հայց վոր Զա քար Ջե րե ջյա նի վրա չի կա րող դր վել պա տաս խա նող 
վար չա կան մարմ նի կող մից վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար վճար ված 
պե տա կան տուր քի փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյուն՝ ան կախ վե րաքն նիչ 
բո ղո քի քն նու թյան ար դյուն քում գոր ծի ե լքն ի վնաս հայց վոր Զա քար Ջե րե ջյա նի 
փոխ վե լու հան գա ման քից, քա նի որ վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե-
րյալ հա մա պա տաս խան լի ա զոր ված մար մին նե րի ըն դու նած ո րո շում ե րի դեմ բո-
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ղոք նե րով դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ֆի զի կա կան ան ձինք 
ա զատ վում են դա տա կան բո ղո քարկ ման բո լոր փու լե րում:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ, տվյալ դեպ քում Վե-
րաքննիչ դա տա րա նը, պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ-
ված հայց վոր Զա քար Ջե րե ջյա նի վրա պե տա կան տուրք վճա րե լու (փոխ հա տու-
ցե լու) պար տա կա նու թյուն դնե լու փո խա րեն, պար տա վոր էր վե րաքն նիչ բո ղոք 
բե րե լու հա մար պա տաս խա նող Ծա ռա յու թյան կող մից վճար ված պե տա կան 
տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա-
րա նը հա մա րում է բա վա րար՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-
152-րդ և 163-րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու 
հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե-
տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ու ժ 
տա լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը հետ ևյալ հիմ ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ` Կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քն նու թյան ի րա-
վունք: Սույն գոր ծով վե ճի լու ծում է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծը ող ջա միտ 
ժամ կե տում քն նե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցի այի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված 
ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի 
ձգձ գում ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշ ված ի րա վուն քի խախտ ման տե սան-
կյու նից: Տվյալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ու ժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու-
նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա-
յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա-
յում է:

 Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ու ժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն-
դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև գոր ծի նոր քն-
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում ե րը 
դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բե րյալ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քն նու թյան հետ 
կապ ված այլ ծախ սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն` կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մերժ վել է, կրում 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն տի` վկա նե րին 
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և փոր ձա գետ նե րին վճա րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, 
ի նչ պես նաև մյուս կող մի կրած դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա-
նու թյու նը այն ծա վա լով, ի նչ ծա վա լով դրանք ան հրա ժեշտ են ե ղել դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին 
չի ծա ռայել, դր վում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ ե թե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Զա քար Ջե րե ջյա նը « Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «թ» են թա կե տի 6-րդ պար բե րու թյան 
ու ժով ա զատ ված է վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քի վճար ման պար-
տա կա նու թյու նից: Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը և նկա տի ու նե նա լով այն հան-
գա ման քը, որ Զա քար Ջե րե ջյա նը տվյալ դեպ քում վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար պե-
տա կան տուրք չի վճա րել, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քի 
հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը

  ՈՐՈՇԵՑ

 1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ 
վար չա կան դա տա րա նի 08.06.2018 թվա կա նի ո րո շու մը և օ րի նա կան ու ժ տալ 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 03.08.2017 վճ ռին: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Ո րո շում օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է 

և բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:
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ԳԴ5/0004/01/16

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆԻ
ՔՐԵԱԿԱՆՊԱԼԱՏԸ

(ԱՅՍՈՒՀԵՏ`ՎՃՌԱԲԵԿԴԱՏԱՐԱՆ)

2020 թվա կա նի մայի սի 26-ին                                                     ք.Եր ևա նում

դռն բաց դա տա կան նիս տում, քն նու թյան առ նե լով ամ բաս տա նյալ ներ Վա հան 
Ար տա շե սի Մար գա րյա նի և Վար դան Ժո րայի Ներ սի սյա նի վե րա բե րյալ ՀՀ վե-
րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի` 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 20-ի ո րոշ ման դեմ 
ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Դ.Մել քո նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

 Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը.
1. 2015 թվա կա նի հուն վա րի 22-ին ՀՀ հա տուկ քնն չա կան ծա ռա յու թյու նում ՀՀ 

քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հատ կա նիշ նե րով հա րուց վել է 
թիվ 62201115 քրե ա կան գոր ծը:

 Նա խաքն նու թյան մարմ նի՝ 2015 թվա կա նի ապ րի լի 28-ի ո րոշ մամբ Վար դան 
Ներ սի սյա նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց է ը նտր վել չհե ռա նա լու մա-
սին ստո րագ րու թյու նը:

 Նա խաքն նու թյան մարմ նի՝ 2015 թվա կա նի ապ րի լի 29-ի ո րոշ մամբ Վա հան 
Մար գա րյա նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց է ը նտր վել չհե ռա նա լու մա-
սին ստո րագ րու թյու նը:

 Նա խաքն նու թյան մարմ նի՝ 2015 թվա կա նի մայի սի 4-ի ո րոշ մամբ Վ.Ներ-
սիսյա նը ներգ րավ վել է որ պես մե ղադ րյալ և նրան մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 38-268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 308-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով: 

Նա խաքն նու թյան մարմ նի՝ 2015 թվա կա նի մայի սի 5-ի ո րոշ մամբ Վ.Մար գա-
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րյա նը ներգ րավ վել է որ պես մե ղադ րյալ և նրան մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 38-268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 308-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով: 

Նա խաքն նու թյան մարմ ի` 2015 թվա կա նի մայի սի 18-ի ո րոշ մամբ թիվ 
62201115 քրե ա կան գոր ծից Վ.Մար գա րյա նի և Վ.Ներ սի սյա նի կող մից ի րենց 
պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն նե րը չա րա շա հե լու և Սևա դա Հայ րա պե տյա նի 
կա տա րած հան ցան քի դրդ չու թյուն կա տա րե լու վե րա բե րյալ մասն ան ջատ վել և 
ա ռանձ նաց վել է ա ռան ձին վա րույ թում` շնոր հե լով թիվ 62211815 հա մա րը:

 Նա խաքն նու թյան մարմ նի` 2016 թվա կա նի փետր վա րի 11-ի ո րոշ մամբ 
Վ.Մար գա րյա նին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը փո փոխ վել, լրաց վել է և նրան մե-
ղադրանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 38-268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սով և 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով: 

Նա խաքն նու թյան մարմ նի` 2016 թվա կա նի փետր վա րի 12-ի ո րոշ մամբ Վ.Ներ-
սի սյա նին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը փո փոխ վել, լրաց վել է և նրան մե ղադրանք 
է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 38-268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 308-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով:

2016 թվա կա նի փետր վա րի 29-ին քրե ա կան գոր ծը մե ղադ րա կան եզ րա կա-
ցու թյամբ ու ղարկ վել է Գե ղար քու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րան (այ սու հետ` նաև Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան)։

2. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի` 2017 թվա կա նի հու լի սի 18-ի դա տավճ ռով 
Վ.Մար գա րյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով մեղ-
սագր ված ա րար քը վե րաո րակ վել է, նա մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, և նրա նկատ մամբ պա տիժ է նշա նակ վել 
ա զա տազր կում` 1 (մեկ) տա րի 6 (վեց) ա միս ժամ կե տով: ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
70-րդ հոդ վա ծի կի րառ մամբ` Վ.Մար գա րյա նի նկատ մամբ նշա նակ ված պա տի ժը 
պայ մա նա կա նո րեն չի կի րառ վել, և սահ ման վել է փոր ձաշր ջան` 1 (մեկ) տա րի 6 
(վեց) ա միս ժամ կե տով: Վ.Մար գա րյա նը ա զատ վել է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
38-268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ա րար քի հա մար քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյու նից, և այդ մա սով նրա նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը 
դա դա րեց վել է` վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լու հիմ քով:

 Նույն դա տավճ ռով Վ.Ներ սի սյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սով մեղ սագր ված ա րար քը վե րաո րակ վել է, նա մե ղա վոր է ճա նաչ-
վել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և նրա նկատ մամբ 
պա տիժ է նշա նակ վել ա զա տազր կում` 1 (մեկ) տա րի ժամ կե տով: ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի կի րառ մամբ` Վ.Ներ սի սյա նի նկատ մամբ նշա նակ-
ված պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չի կի րառ վել, և սահ ման վել է փոր ձաշր ջան` 
1 (մեկ) տա րի ժամ կե տով: Վ.Ներ սի սյա նը ա զատ վել է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
38-268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ա րար քի հա մար քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյու նից, և այդ մա սով նրա նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դու մը 
դա դա րեց վել է` վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լու հիմ քով:
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3. Մե ղադ րող Վ.Լա զա րյա նի և ամ բաս տա նյալ Վ.Մար գա րյա նի պաշտ պան 
Հ.Սու քի ա սյա նի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի քն նու թյան ար դյուն քում ՀՀ վե րաքն նիչ 
քրե ա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` նաև Վե րաքն նիչ դա տա րան)՝ 2018 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի 20-ի ո րոշ մամբ պաշտ պա նի բո ղո քը բա վա րար վել է, ի սկ մե ղադ րո-
ղի բո ղո քը` մերժ վել: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ մամբ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի` 2017 թվա-
կա նի հու լի սի 18-ի դա տավ ճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է: Վ.Մար գա րյա նի նկատ-
մամբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 38-268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց-
վել է` ա րար քում հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով: Վ.Մար գա րյա նի նկատ-
մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց ը նտր ված՝ չհե ռա նա լու մա սին ստո րագրու թյու-
նը վե րաց վել է:

 Նույն ո րոշ մամբ Վ.Ներ սի սյա նի նկատ մամբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 38-268-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է` ա րար քում 
հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով, ի սկ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է՝ «Է րե բու նի-Երևա-
նի հիմ ադր ման 2800-ա մյա կի և Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան ան-
կա խու թյան հռ չակ ման 100-ա մյա կի կա պակ ցու թյամբ քրե ա կան գոր ծե րով հա-
մա նե րում հայ տա րա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի (այ սու հետ` նաև Հա մա ներ ման 
մա սին օ րենք) 2-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 1-ին կե տի կի րառ մամբ: Վ.Ներ սի սյա-
նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց ը նտր ված՝ չհե ռա նա լու մա սին ստո-
րագրու թյու նը վե րաց վել է: 

Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի` 2017 թվա կա նի հու լի սի 18-ի դա տավ ճի ռը մա-
ցած մա սով թողն վել է ան փո փոխ:

4. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րոն շյալ ո րոշ ման դեմ ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա-
զի տե ղա կալ Դ.Մել քո նյա նը բե րել է վճ ռա բեկ բո ղոք, ո րը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ 
2019 թվա կա նի հու նի սի 14-ի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ։ 

Ամ բաս տա նյալ Վ.Մար գա րյա նի պաշտ պան Հ.Սու քի ա սյա նը ներ կա յաց րել է 
վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան` խնդ րե լով ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ 
Դ.Մել քո նյա նի բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժել: Պաշտ պա նը գտել է, որ բո ղո-
քում բա ցա կա յում են վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու` ՀՀ քրե ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված հիմ քե րը: Բա ցի այդ, պաշտ պա նը նշել է, 
որ բո ղո քի հիմ ա վո րում ե րը փաս տարկ ված չեն, չեն բխում գոր ծի նյու թե րից և 
գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյու նից: 

Դա տա վա րու թյան մյուս մաս նա կից նե րի կող մից վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս-
խան չի ներ կա յաց վել։ 

 
Վճ ռա բեկ բո ղո քի քն նու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս-

տե րը.
5. Նա խաքն նու թյան մարմ ի կող մից Վա հան Մար գա րյա նին ՀՀ քրե ա կան 
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օ րենսգր քի 38-268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով մե-
ղադ րանք է ա ռա ջադր վել այն բա նի հա մար, որ. « նա, 2011 թվա կա նի նոյեմ բե-
րի 11-ից մինչև 2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
աշ խա տե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան Գե ղար քու նի քի մար զային վար չու թյան Մար-
տու նու բաժ նի պե տի պաշ տո նում, ու նե նա լով ոս տի կա նու թյան փոխգն դա պե տի 
հա տուկ կո չում, «Ոս տի կա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով մշ տա պես ի րա կա նաց նե-
լով իշ խա նու թյան ներ կա յա ցուց չի լի ա զո րու թյուն ներ, սպա սարկ վող տա րած քում 
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման բա ցա սա կան ցու ցա նիշ ներ 
չու նե նա լու, այդ ցու ցա նիշ ներն ա ռեր ևույթ բարձր ներ կա յաց նե լու ան ձնա կան 
շա հագրգռ վա ծու թյու նից, կա րե րիս տա կան դր դումն ե րով, խմ բային շա հե րից ել-
նե լով, իր օ պե րա տիվ գծով տե ղա կալ Վար դան Ներ սի սյա նի հետ նախ նա կան 
հա մա ձայ նու թյամբ պաշ տո նե ա կան դիրքն օգ տա գոր ծել է ծա ռա յու թյան շա հե-
րին հա կա ռակ. ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Վա ղա շեն գյու ղի բնա կիչ Սևա դա Հայ-
րա պե տյա նին նյու թա պես ա պա հո վե լու խոս տումն ե րով հա մո զե լու ե ղա նա կով 
դրդել են ա ռանց ի րաց նե լու նպա տա կի ա պօ րի նի ձեռք բե րել, իր մոտ ա պօ րի նի 
պա հել, փո խադ րել զգա լի չա փե րով մա րի խու ա նա տե սա կի թմ րա մի ջոց հե տա-
գա յում այն, ի բրև, ձեռ նարկ ված օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումն ե րի 
ար դյունք հայտ նա բե րե լու, ի բր, թմ րա նյու թի ա պօ րի նի շր ջա նա ռու թյան դեպ քի 
բա ցա հայ տում ար ձա նագ րե լու նպա տա կով: Սևա դա Հայ րա պե տյա նի կող մից 
ա պօ րի նի թմ րա մի ջոց ձեռք բե րե լուց, պա հե լուց և փո խադ րե լուց հե տո, պայ մա-
նա վոր վա ծու թյան հա մա ձայն, Վա հան Մար գա րյա նի ու Վար դան Ներ սի սյա նի 
կազ մա կերպ մամբ խե ղա թյուր վել է ի րա կա նու թյու նը, ձևա կերպ վել է, թե ի բր, 
Սևա դա Հայ րա պե տյա նը թմ րա մի ջոց պա հե լու կաս կա ծան քով 2014 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 8-ին բեր ման է են թարկ վել Մար տու նու բա ժին, և հրա վիր ված, մո լո-
րու թյան մեջ գտն վող ըն թե րա կա նե րի ու օ պե րա տիվ այլ աշ խա տա կից նե րի ներ-
կա յու թյամբ նրա ան ձնա կան խու զար կու թյամբ հայտ նա բեր վել ու ա ռգ րավ վել է 
մա րի խու ա նա տե սա կի թմ րա մի ջո ցը, ո րի մա սին կազմ վել են հա մա պա տաս խան 
դա տա վա րա կան ար ձա նագ րու թյուն ներ և կց վել ի բր բա ցա հայտ ված հան ցա գոր-
ծու թյան վե րա բե րյալ նա խա պատ րաստ ված նյու թե րին: Սևա դա Հայ րա պե տյա նի 
խոս տո վա նա կան բա ցատ րու թյամբ հան դերձ նյու թե րը, ը ստ են թա կա յու թյան, ու-
ղարկ վել են Մար տու նու քնն չա կան բա ժին, դեպ քի առ թիվ հա րուց վել և քննվել 
է քրե ա կան գործ, Սևա դա Հայ րա պե տյա նին մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հան ցանք կա-
տա րե լու հա մար, քրե ա կան գոր ծը մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ ու ղարկ վել 
է դա տա րան, և ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի 2014թ. հոկ տեմ բե րի 30-ի դա տավճ ռով 1 տա րի ժամ կե տով 
ա զա տազրկ ման դա տա պարտ վե լուց հե տո Սևա դա Հայ րա պե տյա նը փաս տա ցի 
4 ա միս գտն վել է ա նա զա տու թյան մեջ` քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն ար կում: Վա-
հան Մար գա րյա նի և Վար դան Ներ սի սյա նի վե րը նշ ված գոր ծո ղու թյուն ներն է ա-
կան վնաս են պատ ճա ռել Սևա դա Հայ րա պե տյա նի ի րա վունք նե րին և օ րի նա կան 
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շա հե րին, պե տու թյան օ րի նա կան շա հե րին, հե ղի նա կազրկ վել է պե տա կան իշ-
խա նու թյան մար մի նը` ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը, խա թար վել է ար դա րա դա տու թյան 
շա հը, ո րն էլ ան զգու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է ծանր հետ ևանք` Սևա դա Հայ րա պե-
տյա նը դա տա պարտ վել է ա զա տազրկ ման, ո րի ար դյուն քում խախտ վել է վեր ջի-
նիս ա զա տու թյան ի րա վուն քը, որ պես բարձ րա գույն ար ժեք: 

Այս պես`
 Վա հան Մար գա րյա նը, հան դի սա նա լով հի շյալ բաժ նի հան ցա գոր ծու թյուն նե-

րի բա ցա հայտ ման ու ղ ղու թյամբ բաժ նի աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պե լու, իր 
են թա կա աշ խա տող նե րին գործ նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու, աշ խա տանք նե-
րը վե րահս կե լու լի ա զո րու թյամբ օ ժտ ված պաշ տո նա տար ան ձ, 2014 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 4-ին մեկ նար կած « Կա նեփ-կա կաչ 2014» հա մա լիր հան րա պե տա կան 
օ պե րա տիվ-կան խար գե լիչ մի ջո ցառ ման շր ջա նակ նե րում բաժ նի ցու ցա նիշ նե րը 
բա րե լա վե լու ան ձնա կան շա հագրգռ վա ծու թյու նից, կա րի ե րիս տա կան դր դումն ե-
րով խմ բային շա հե րից ել նե լով, իր օ պե րա տիվ գծով տե ղա կալ Վար դան Ներ-
սի սյա նի հետ նախ նա կան հա մա ձայ նու թյամբ 2014 թվա կա նի օ գոս տո սի 6-ից 
7-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ՀՀ ոս տի կա նու թյան Մար տու նու բա ժին են 
հրա վի րել ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Վա ղա շեն գյու ղի բնա կիչ Սևա դա Հայ րա-
պե տյա նին, և նրա նկատ մամբ, ի բր, բա րիդ րա ցի ա կան վե րա բեր մուն քի հա մար 
փո խա դարձ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու հոր դո րով իր աշ խա տա սե նյա կում հա-
մո զել, դր դել են ա պօ րի նա բար որ ևէ տե ղից ձեռք բե րել, իր գր պա նում պա հել, 
փո խադ րել զգա լի չա փե րով մա րի խու ա նա տե սա կի թմ րա մի ջոց, որ պես զի կա-
րո ղա նան ի րա կա նու թյու նը խե ղա թյու րե լով ձևա կեր պել, թե, ի բր, ձեռ նարկ ված 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում հի շյալ թմ րա մի ջո-
ցը հայտ նա բեր վել է նրան բեր ման են թար կե լուց հե տո կա տար ված ան ձնա կան 
խու զար կու թյան ժա մա նակ, կա րո ղա նան ար ձա նագ րել հան ցա գոր ծու թյան բա-
ցա հայտ ման դեպք: Սևա դա Հայ րա պե տյա նին հոր դո րել են նաև գոր ծի քն նու-
թյան բո լոր փու լե րով խոս տո վա նա կան ցուց մունք ներ տալ, քրե ա կան վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մյուս մար մին նե րից թաքց նել ի րա կա նու թյու նը, ներ կա յաց րել են, 
որ դեպ քի առ թիվ կհա րուց վի քրե ա կան գործ, նրան մե ղադ րանք կա ռա ջադր վի, 
ա պա դա տա րա նը նրան կդա տա պար տի ա ռանց ի րաց նե լու նպա տա կի ա պօ րի-
նի թմ րա մի ջոց պա հե լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ նա խա տե սել են ի րենց գոր ծո-
ղու թյուն նե րի ար դյուն քում ա ռա ջա ցող ծանր հետ ևանք նե րը` Սևա դա Հայ րա պե-
տյա նի ա զա տազրկ ման դա տա պարտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը, սա կայն ա ռանց 
բա վա րար հիմ քե րի` ի նքնավս տա հո րեն հույս են ու նե ցել, որ դրանք կկանխ վեն, 
և Սևա դա Հայ րա պե տյա նին ե րաշ խա վո րել են, որ կն շա նակ վի ա նա զա տու թյան 
հետ չկապ ված պա տիժ: Ստա նա լով Սևա դա Հայ րա պե տյա նի հա մա ձայ նու թյու-
նը` Վա հան Մար գա րյա նը պլա նա վո րած հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րի կազ մա-
կեր պու մը հանձ նա րա րել է Վար դան Ներ սի սյա նին:

 Պայ մա նա վոր վա ծու թյան հա մա ձայն` Սևա դա Հայ րա պե տյա նը ՀՀ Գե ղար քու-
նի քի մար զի Վա ղա շեն գյու ղի ան տա ռա մերձ հատ վա ծում վայ րի ա ճած կա նե փի 
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բույ սից քա ղել, ա պօ րի նի ձեռք է բե րել և իր մոտ ա պօ րի նի պա հել, փո խադրել է 
զգա լի չա փե րով մա րի խու ա նա տե սա կի 0.61 գրամ թմ րա մի ջոց: Դրա նից հե տո` 
2014 թվա կա նի օ գոս տո սի 8-ին` ժա մը 15:50-ի սահ ման նե րում, Վար դան Ներ-
սի սյա նը նույն բաժ նի ՔՀ բա ժան մուն քի օ պեր լի ա զոր Ա վե տիք Դա նի ե լյա նի մի-
ջո ցով Սևա դա Հայ րա պե տյա նին հրա վի րել է ՀՀ ոս տի կա նու թյան Մար տու նու 
բա ժին, որ տեղ կազմ վել է ա պօ րի նի թմ րա մի ջոց օգ տա գոր ծե լու և պա հե լու կաս-
կա ծան քով վեր ջի նիս բեր ման են թար կե լու մա սին ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա-
տաս խա նող ար ձա նագ րու թյուն: Ա պա հրա վիր ված և ի րա կա նու թյան մա սին չտե-
ղե կաց ված ըն թե րա կա նե րի ներ կա յու թյամբ Սևա դա Հայ րա պե տյա նը են թարկ վել 
է ան ձնա կան խու զար կու թյան, ո րի ար դյուն քում նրա գր պա նից հայտ նա բեր վել է 
0.61 գրամ կա նե փան ման զանգ ված, այդ մա սին ևս կազմ վել է ան ձնա կան խու-
զար կու թյան են թար կե լու ար ձա նագ րու թյուն: Նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի և դրանց 
ար դյունք նե րի մա սին Վար դան Ներ սի սյա նը զե կու ցել է Վա հան Մար գա րյա նին:

Դ րա նից հե տո Վա հան Մար գա րյա նի և Վար դան Ներ սի սյա նի կող մից ՀՀ ոս-
տի կա նու թյան հեր թա պահ մա սի մի ջո ցով ներ կա յաց վել է թմ րա մի ջո ցի հայտ նա-
բեր ման և բա ցա հայտ ման մա սին օ պե րա տիվ ամ փո փա գիր: 

Այ նու հետև Սևա դա Հայ րա պե տյա նի կող մից ա պօ րի նի թմ րա մի ջոց պա հե լու 
դեպ քի առ թիվ ՀՀ ոս տի կա նու թյան Մար տու նու բաժ նում նա խա պատ րաստ ված 
նյու թե րի հի ման վրա ՀՀ ՔԿ Մար տու նու քնն չա կան բաժ նում հա րուց վել է քրե ա-
կան գործ, ո րի նա խաքն նու թյան ըն թաց քում Սևա դա Հայ րա պե տյա նը ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ներգ րավ վել է որ պես մե ղադ րյալ, 
խոս տո վա նել կա տա րած հան ցան քը, և գործն ու ղարկ վել է ՀՀ Գե ղար քու նի քի 
մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան: 2014 թվա կա-
նի հոկ տեմ բե րի 30-ի դա տավճ ռով 1 տա րի ժամ կե տով ա զա տազրկ ման դա տա-
պարտ վե լուց հե տո Սևա դա Հայ րա պե տյա նը փաս տա ցի շուրջ 4 ա միս գտն վել է 
ա նա զա տու թյան մեջ` քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն ար կում:

Ս ևա դա Հայ րա պե տյա նի` ա զա տազրկ ման վայ րում գտն վե լու ըն թաց քում վեր-
ջի նիս կնոջ` Նո րե տա Է լո յա նի բո ղո քի հի ման վրա ՀՀ ոս տի կա նու թյան ներ քին 
ան վտան գու թյան վար չու թյու նում նա խա պատ րաստ ված նյու թե րի ըն թաց քում 
ի րենց կա տա րած հան ցա վոր ա րարք նե րը չբա ցա հայտ վե լու, Նո րե տա Է լո յա նի 
կող մից ներ կա յաց ված բո ղո քից հրա ժար վե լու, ի րա կա նու թյու նը կր կին խե ղա-
թյու րե լու նպա տա կով Վա հան Մար գա րյանն ան ձամբ, ի նչ պես նաև իր մտե րիմ 
ըն կեր Ար մեն Ա վե տի սյա նի և Վար դան Ներ սի սյա նի մի ջո ցով Նո րե տա Է լո յա նին 
են տվել 5000 Ա ՄՆ դո լար, 263.000 ՀՀ դրամ, եր կու բջ ջային հե ռա խոս և չորս 
պարկ ա լյուր:

 Վա հան Մար գա րյա նի և Վար դան Ներ սի սյա նի վե րը շա րադր ված դի տա վո-
րյալ գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում կա տար վել է Սևա դա Հայ րա պե տյա նի կա-
տա րած հան ցան քի դրդ չու թյուն, կազմ ված դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րում 
խե ղա թյուր վել է օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյու նը, է ա կան վնաս է պատ ճառ վել Սևա-
դա Հայ րա պե տյա նի ի րա վունք նե րին և օ րի նա կան շա հե րին, պե տու թյան օ րի նա-
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կան շա հե րին, հե ղի նա կազրկ վել է պե տա կան իշ խա նու թյան մար մի նը` ՀՀ ոս տի-
կա նու թյու նը, խա թար վել է ար դա րա դա տու թյան շա հը, ո րն էլ ան զգու շու թյամբ 
ա ռա ջաց րել է ծանր հետ ևանք` Սևա դա Հայ րա պե տյա նը դա տա պարտ վել է ա զա-
տազրկ ման, ո րի ար դյուն քում խախտ վել է վեր ջի նիս ա զա տու թյան ի րա վուն քը, 
որ պես բարձ րա գույն ար ժեք»1:

6. Նա խաքն նու թյան մարմ ի կող մից Վար դան Ներ սի սյա նին ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 38-268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով մե-
ղադ րանք է ա ռա ջադր վել այն բա նի հա մար, որ. « նա, 2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե-
րի 19-ից մինչև 2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
աշ խա տե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան Գե ղար քու նի քի մար զային վար չու թյան Մար-
տու նու բաժ նի պե տի օ պե րա տիվ գծով տե ղա կա լի պաշ տո նում, ու նե նա լով ոս տի-
կա նու թյան փոխգն դա պե տի հա տուկ կո չում, «Ոս տի կա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քով մշ տա պես ի րա կա նաց նե լով իշ խա նու թյան ներ կա յա ցուց չի լի ա զո րու թյուն ներ, 
սպա սարկ վող տա րած քում կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման 
բա ցա սա կան ցու ցա նիշ ներ չու նե նա լու, այդ ցու ցա նիշ ներն ա ռեր ևույթ բարձր ներ-
կա յաց նե լու ան ձնա կան շա հագրգռ վա ծու թյու նից կա րե րիս տա կան դր դումն ե րով, 
խմ բային շա հե րից ել նե լով, նույն բաժ նի պետ Վա հան Մար գա րյա նի հետ նախ-
նա կան հա մա ձայ նու թյամբ պաշ տո նե ա կան դիրքն օգ տա գոր ծել է ծա ռա յու թյան 
շա հե րին հա կա ռակ. ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Վա ղա շեն գյու ղի բնա կիչ Սևա դա 
Հայ րա պե տյա նին նյու թա պես ա պա հո վե լու խոս տումն ե րով հա մո զե լու ե ղա նա կով 
դր դել են ա ռանց ի րաց նե լու նպա տա կի ա պօ րի նի ձեռք բե րել, իր մոտ ա պօ րի նի 
պա հել, փո խադ րել զգա լի չա փե րով մա րի խու ա նա տե սա կի թմ րա մի ջոց, հե տա-
գա յում այն, ի բրև, ձեռ նարկ ված օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումն ե րի 
ար դյունք հայտ նա բե րե լու, ի բր, թմ րա նյու թի ա պօ րի նի շր ջա նա ռու թյան դեպ քի 
բա ցա հայ տում ար ձա նագ րե լու նպա տա կով: Սևա դա Հայ րա պե տյա նի կող մից 
ա պօ րի նի թմ րա մի ջոց ձեռք բե րե լուց, պա հե լուց և փո խադ րե լուց հե տո, պայ մա-
նա վոր վա ծու թյան հա մա ձայն, Վար դան Ներ սի սյա նի ու Վա հան Մար գա րյա նի 
կազ մա կերպ մամբ խե ղա թյուր վել է ի րա կա նու թյու նը, ձևա կերպ վել է, թե, ի բր, 
Սևա դա Հայ րա պե տյա նը թմ րա մի ջոց պա հե լու կաս կա ծան քով 2014 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 8-ին բեր ման է են թարկ վել Մար տու նու բա ժին, և հրա վիր ված, մո լո-
րու թյան մեջ գտն վող ըն թե րա կա նե րի ու օ պե րա տիվ այլ աշ խա տա կից նե րի ներ-
կա յու թյամբ նրա ան ձնա կան խու զար կու թյամբ հայտ նա բեր վել ու ա ռգ րավ վել է 
մա րի խու ա նա տե սա կի թմ րա մի ջո ցը, ո րի մա սին կազմ վել են հա մա պա տաս խան 
դա տա վա րա կան ար ձա նագ րու թյուն ներ և կց վել, ի բր, բա ցա հայտ ված հան ցա-
գոր ծու թյան վե րա բե րյալ նա խա պատ րաստ ված նյու թե րին: Սևա դա Հայ րա պե-
տյա նի խոս տո վա նա կան բա ցատ րու թյամբ հան դերձ նյու թե րը, ը ստ են թա կա յու-
թյան, ու ղարկ վել են Մար տու նու քնն չա կան բա ժին, դեպ քի առ թիվ հա րուց վել և 
քնն վել է քրե ա կան գործ, Սևա դա Հայ րա պե տյա նին մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել 

1 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 11, թեր թեր 164-168:
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ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հան ցանք 
կա տա րե լու հա մար, քրե ա կան գոր ծը մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ ու ղարկ վել 
է դա տա րան, և ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի 2014թ. հոկ տեմ բե րի 30-ի դա տավճ ռով 1 տա րի ժամ կե տով 
ա զա տազրկ ման դա տա պարտ վե լուց հե տո Սևա դա Հայ րա պե տյա նը փաս տա ցի 4 
ա միս գտն վել է ա նա զա տու թյան մեջ` քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն ար կում:

 Վա հան Մար գա րյա նի և Վար դան Ներ սի սյա նի վե րը նշ ված գոր ծո ղու թյունն 
է ա կան վնաս են պատ ճա ռել Սևա դա Հայ րա պե տյա նի ի րա վունք նե րին և օ րի նա-
կան շա հե րին, պե տու թյան օ րի նա կան շա հե րին, հե ղի նա կազրկ վել է պե տա կան 
իշ խա նու թյան մար մի նը` ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը, խա թար վել է ար դա րա դա տու-
թյան շա հը, ո րն էլ ան զգու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է ծանր հետ ևանք` Սևա դա Հայ-
րա պե տյա նը դա տա պարտ վել է ա զա տազրկ ման, ո րի ար դյուն քում խախտ վել է 
վեր ջի նիս ա զա տու թյան ի րա վուն քը, որ պես բարձ րա գույն ար ժեք: 

Այս պես`
 Վար դան Ներ սի սյա նը, հան դի սա նա լով հի շյալ բաժ նի քրե ա կան հե տա խու-

զու թյան բա ժան մուն քի ան մի ջա կան ղե կա վա րում ի րա կա նաց նող և քրե ա կան 
հե տա խու զու թյան գծով օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումն ե րի կազ մա-
կերպ ման հա մար ան ձնա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կրող պաշ տո նա տար 
ան ձ, 2014 թվա կա նի օ գոս տո սի 4-ին մեկ նար կած « Կա նեփ-կա կաչ 2014» հա մա-
լիր հան րա պե տա կան օ պե րա տիվ-կան խար գե լիչ մի ջո ցառ ման շր ջա նակ նե րում 
բաժ նի ցու ցա նիշ նե րը բա րե լա վե լու ան ձնա կան շա հագրգռ վա ծու թյու նից կա րե-
րիս տա կան դր դումն ե րով, խմ բային շա հե րից ել նե լով, նույն բաժ նի նախ կին պետ 
Վա հան Մար գա րյա նի հետ նախ նա կան հա մա ձայ նու թյամբ 2014 թվա կա նի օ գոս-
տո սի 6-ից 7-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ՀՀ ոս տի կա նու թյան Մար տու նու 
բա ժին են հրա վի րել ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Վա ղա շեն գյու ղի բնա կիչ Սևա դա 
Հայ րա պե տյա նին, և նրա նկատ մամբ, ի բր, բա րիդ րա ցի ա կան վե րա բեր մուն քի 
հա մար փո խա դարձ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու հոր դո րով հա մո զել, դր դել են 
ա պօ րի նա բար որ ևէ տե ղից ձեռք բե րել, իր գր պա նում պա հել, փո խադ րել զգա լի 
չա փե րով մա րի խու ա նա տե սա կի թմ րա մի ջոց, որ պես զի կա րո ղա նան ի րա կա նու-
թյու նը խե ղա թյու րե լով ձևա կեր պել, թե, ի բր, ձեռ նարկ ված օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում հի շյալ թմ րա մի ջո ցը հայտ նա բեր վել է 
նրան բեր ման են թար կե լուց հե տո կա տար ված ան ձնա կան խու զար կու թյան ժա-
մա նակ, կա րո ղա նան ար ձա նագ րել հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հայտ ման դեպք: 
Սևա դա Հայ րա պե տյա նին հոր դո րել են նաև գոր ծի քն նու թյան բո լոր փու լե րով 
խոս տո վա նա կան ցուց մունք ներ տալ, քրե ա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մյուս 
մար մին նե րից թաքց նել ի րա կա նու թյու նը, ներ կա յաց րել են, որ դեպ քի առ թիվ 
կհա րուց վի քրե ա կան գործ, նրան մե ղադ րանք կա ռա ջադր վի, ա պա դա տա րա նը 
նրան կդա տա պար տի ա ռանց ի րաց նե լու նպա տա կի ա պօ րի նի թմ րա մի ջոց պա-
հե լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ նա խա տե սել են ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն-
քում ա ռա ջա ցող ծանր հետ ևանք նե րը` Սևա դա Հայ րա պե տյա նի ա զա տազրկ ման 
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դա տա պարտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը, սա կայն ա ռանց բա վա րար հիմ քե րի` 
ի նքնավս տա հո րեն հույս են ու նե ցել, որ դրանք կկանխ վեն և Սևա դա Հայ րա պե-
տյա նին ե րաշ խա վո րել են, որ կն շա նակ վի ա նա զա տու թյան հետ չկապ ված պա-
տիժ:

 Պայ մա նա վոր վա ծու թյան հա մա ձայն` Սևա դա Հայ րա պե տյա նը ՀՀ Գե ղար քու-
նի քի մար զի Վա ղա շեն գյու ղի ան տա ռա մերձ հատ վա ծում վայ րի ա ճած կա նե փի 
բույ սից քա ղել, ա պօ րի նի ձեռք է բե րել և իր մոտ ա պօ րի նի պա հել, փո խադրել է 
զգա լի չա փե րով մա րի խու ա նա տե սա կի 0.61 գրամ թմ րա մի ջոց: Դրա նից հե տո` 
2014 թվա կա նի օ գոս տո սի 8-ին` ժա մը 15:50-ի սահ ման նե րում, Վար դան Ներ-
սի սյա նը նույն բաժ նի ՔՀ բա ժան մուն քի օ պեր լի ա զոր Ա վե տիք Դա նի ե լյա նի մի-
ջո ցով Սևա դա Հայ րա պե տյա նին հրա վի րել է ՀՀ ոս տի կա նու թյան Մար տու նու 
բա ժին, որ տեղ կազմ վել է ա պօ րի նի թմ րա մի ջոց օգ տա գոր ծե լու և պա հե լու կաս-
կա ծան քով վեր ջի նիս բեր ման են թար կե լու մա սին ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա-
տաս խա նող ար ձա նագ րու թյուն: Ա պա հրա վիր ված և ի րա կա նու թյան մա սին չտե-
ղե կաց ված ըն թե րա կա նե րի ներ կա յու թյամբ Սևա դա Հայ րա պե տյա նը են թարկ վել 
է ան ձնա կան խու զար կու թյան, ո րի ար դյուն քում նրա գր պա նից հայտ նա բեր վել է 
0.61 գրամ կա նե փան ման զանգ ված, այդ մա սին ևս կազմ վել է ան ձնա կան խու-
զար կու թյան են թար կե լու ար ձա նագ րու թյուն:

Դ րա նից հե տո Վար դան Ներ սի սյա նի և Վա հան Մար գա րյա նի կող մից ՀՀ ոս-
տի կա նու թյան հեր թա պահ մա սի մի ջո ցով ներ կա յաց վել է թմ րա մի ջո ցի հայտ նա-
բեր ման և բա ցա հայտ ման մա սին օ պե րա տիվ ամ փո փա գիր: 

Այ նու հետև Սևա դա Հայ րա պե տյա նի կող մից ա պօ րի նի թմ րա մի ջոց պա հե լու 
դեպ քի առ թիվ ՀՀ ոս տի կա նու թյան Մար տու նու բաժ նում նա խա պատ րաստ ված 
նյու թե րի հի ման վրա ՀՀ ՔԿ Մար տու նու քնն չա կան բաժ նում հա րուց վել է քրե ա-
կան գործ, ո րի նա խաքն նու թյան ըն թաց քում Սևա դա Հայ րա պե տյա նը ՀՀ քրե ա-
կան օ րենսգր քի 268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ներգ րավ վել է որ պես մե ղադ րյալ, 
խոս տո վա նել կա տա րած հան ցան քը, և գործն ու ղարկ վել է ՀՀ Գե ղար քու նի քի 
մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան: 2014 թվա կա-
նի հոկ տեմ բե րի 30-ի դա տավճ ռով 1 տա րի ժամ կե տով ա զա տազրկ ման դա տա-
պարտ վե լուց հե տո Սևա դա Հայ րա պե տյա նը փաս տա ցի շուրջ 4 ա միս գտն վել է 
ա նա զա տու թյան մեջ` քրե ա կա տա րո ղա կան հիմն ար կում:

Ս ևա դա Հայ րա պե տյա նի ա զա տազրկ ման վայ րում գտն վե լու ըն թաց քում վեր-
ջի նիս կնոջ` Նո րե տա Է լո յա նի բո ղո քի հի ման վրա ՀՀ ոս տի կա նու թյան ներ քին 
ան վտան գու թյան վար չու թյու նում նա խա պատ րաստ ված նյու թե րի ըն թաց քում 
ի րենց կա տա րած հան ցա վոր ա րարք նե րը չբա ցա հայտ վե լու, Նո րե տա Է լո յա-
նի կող մից ներ կա յաց ված բո ղո քից հրա ժար վե լու, ի րա կա նու թյու նը կր կին խե-
ղա թյու րե լու նպա տա կով Վար դան Ներ սի սյա նը և Վա հան Մար գա րյա նը նրան 
են տվել 5000 Ա ՄՆ դո լար, 263.000 ՀՀ դրամ, եր կու բջ ջային հե ռա խոս և չորս 
պարկ ա լյուր:

 Վա հան Մար գա րյա նի և Վար դան Ներ սի սյա նի վե րը շա րադր ված դի տա վո-
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րյալ գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում կա տար վել է Սևա դա Հայ րա պե տյա նի կա-
տա րած հան ցան քի դրդ չու թյուն, կազմ ված դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րում 
խե ղա թյուր վել է օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյու նը, է ա կան վնաս է պատ ճառ վել Սևա-
դա Հայ րա պե տյա նի ի րա վունք նե րին և օ րի նա կան շա հե րին, պե տու թյան օ րի նա-
կան շա հե րին, հե ղի նա կազրկ վել է պե տա կան իշ խա նու թյան մար մի նը` ՀՀ ոս տի-
կա նու թյու նը, խա թար վել է ար դա րա դա տու թյան շա հը, ո րն էլ ան զգու շու թյամբ 
ա ռա ջաց րել է ծանր հետ ևանք` Սևա դա Հայ րա պե տյա նը դա տա պարտ վել է ա զա-
տազրկ ման, ո րի ար դյուն քում խախտ վել է վեր ջի նիս ա զա տու թյան ի րա վուն քը, 
որ պես բարձ րա գույն ար ժեք»2:

7. Ամ բաս տա նյալ Վ.Մար գա րյա նը ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ բաժ նի ցու-
ցա նիշ նե րը վատ լի նե լու, Ս.Հայ րա պե տյա նին թմ րա մի ջոց ա ռա ջար կե լու հար ցեր 
Վ.Ներ սի սյա նի հետ չի քն նար կել, Ս.Հայ րա պե տյա նին նյու թա կան խոս տում եր 
տա լու ու շա հագրգ ռե լու ոչ մի պայ մա նա վոր վա ծու թյուն Վ.Ներ սի սյա նի հետ չի 
ու նե ցել, և որ ևէ հան ցա վոր հա մա ձայ նու թյան չի ե կել, մինչև Ս.Հայ րա պե տյա նին 
ձեր բա կա լե լը վեր ջի նիս հետ այդ գոր ծով ոչ մի ա ռն չու թյուն չի ու նե ցել և Ս.Հայ-
րա պե տյանն իր աշ խա տա սե նյա կում չի ե ղել: 

2014 թվա կա նի հու լիս ամ սին ստա ցել են օ պե րա տիվ տե ղե կու թյուն ներ, որ 
Ս.Հայ րա պե տյանն ա պօ րի նի ձեռք է բե րել և պա հում է թմ րա մի ջոց, ի սկ օ գոս տո-
սի 8-ին վեր ջինս թմ րա մի ջոց պա հե լու կաս կա ծան քով օ պե րա տիվ աշ խա տող նե-
րի կող մից բեր ման է են թարկ վել ոս տի կա նու թյան Մար տու նու բա ժին, ին չի մա սին 
Վ.Ներ սի սյանն ի րեն զե կու ցել է ներ քին կա պով: Նշ ված օ րը Ս.Հայ րա պե տյա նին 
տե սել է Վ.Ներ սի սյա նի աշ խա տա սե նյա կում՝ հայտ նա բեր ված թմ րա մի ջո ցի վե-
րա բե րյալ փաս տաթղ թեր կազ մե լիս, ի սկ նա խորդ օ րե րին նրա հետ ա ռն չու թյուն 
չի ու նե ցել: Ս.Հայ րա պե տյա նը Վ.Ներ սի սյա նի մոտ խոս տո վա նել է, որ կա նե փան-
ման զանգ վածն ի րենն է:

Ս.Հայ րա պե տյա նի գոր ծով դա տա կան նիս տի օ րը՝ վեր ջի նիս ոս տի կա նու թյան 
Մար տու նու բաժ նի ձեր բա կալ ված նե րին պա հե լու վայր բե րե լուց հե տո, Ն.Է լո յանն 
ա ռա ջին հար կում ա ղմ կել է: Քա նի որ չեն կա րո ղա ցել նրան հան դար տեց նել, 
Ս.Հայ րա պե տյա նին բե րել են այդ տեղ, որ պես զի սաս տի կնո ջը: Բաժ նի աշ խա-
տանք նե րը չխա թա րե լու հա մար նրանց բարձ րաց րել են իր աշ խա տա սե նյակ, որ-
տեղ Ն.Է լո յա նը հայտ նել է, որ շատ պարտ քեր ու նեն և հարց րել, թե ե րե խա նե րի 
վի ճա կը ի նչ պետք է լի նի: Ին քը խոս տա ցել է օգ նել և այդ ժա մա նակ Ս.Հայ րա պե-
տյա նի տղային հե ռա խոս է տվել, ի սկ Ն.Է լո յա նի գնա լուց հե տո հանձ նա րա րել է 4 
պարկ ա լյուր տա նել Ս.Հայ րա պե տյա նի տուն: Հե տա գա յում ին քը և Վ.Ներ սի սյա-
նը տե ղե կա ցել են, որ ի րենց հետ ու նե ցած խո սակ ցու թյուն նե րը Ն.Է լո յա նը և նրա 
տղան ձայ նագ րել են, ներ կա յաց րել ներ քին ան վտան գու թյան վար չու թյուն, ին չից 
հե տո ի րեն և Վ.Ներ սի սյա նին ա զա տել են աշ խա տան քից: 

Ն.Է լո յա նը զան գել է իր ըն կեր Ար մեն Ա վե տի սյա նին, ո րից հե տո վեր ջինս հան-

2 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 11, թեր թեր 211-215:
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դի պել է նրան։ Նրանց միջև ե ղել է գու մա րային խո սակ ցու թյուն և պայ մա նա-
վոր ված գու մա րը՝ 5000 Ա ՄՆ դո լա րը, Ա.Ա վե տի սյա նը մաս-մաս տվել է Ն.Է լո յա-
նին, ո րից 3000 Ա ՄՆ դո լա րը Վ.Ներ սի սյանն էր տվել: Ա.Ա վե տի սյա նի և Ն.Է լո-
յա նի հան դիպ ման մա սին ի մա ցել է հե տա գա յում: Ը ստ Ա.Ա վե տի սյա նի խոս քե րի՝ 
նշված գու մարն օգ նու թյան կար գով է տվել, որ պես զի Ն.Է լո յա նը չբո ղո քի: Ին քը 
տե ղյակ չի ե ղել, որ Ս.Հայ րա պե տյա նի դատ վա ծու թյու նը մար ված չէ, այ նու ա մե-
նայ նիվ հնա րա վոր է, որ Ս.Հայ րա պե տյա նի դատ վա ծու թյան հետ կապ ված խո-
սակ ցու թյուն ու նե ցած լի նի, սա կայն չի հի շում, թե կոնկ րետ ի նչ են խո սել: 

Նա խաքն նու թյան ըն թաց քում Վ.Մար գա րյա նը ցուց մունք է տվել այն մա սին, 
որ 2014 թվա կա նի օ գոս տո սի 6-ին կամ 7-ին Վ.Ներ սի սյա նը հայտ նել է, որ ա ռա-
ջար կել է Ս.Հայ րա պե տյա նին թմ րա մի ջոց պա հել, ո րից հե տո ի րենց ծա ռայող նե-
րը նրան կբե րեն բա ժին և կձ ևա կեր պեն, թե ի բր դա նրա մո տից է հայտ նա բեր վել: 
Իր այն մտա հո գու թյա նը, որ Ս.Հայ րա պե տյա նը նախ կի նում դա տա պարտ ված է, 
և կա րող են խն դիր ներ ա ռա ջա նալ, Վ.Ներ սի սյա նը պա տաս խա նել է, որ Ս.Հայ-
րա պե տյա նի դատ վա ծու թյու նը մար ված է, ի սկ ե թե հարկ լի նի, կօգ նեն նրան: Մի 
քա նի օր ան ց Վ.Ներ սի սյա նը տե ղե կաց րել է, որ Ս.Հայ րա պե տյա նի վե րա բե րյալ 
կազ մում են փաս տաթղ թեր, ին չից հե տո Վ.Ներ սի սյա նի աշ խա տա սե նյա կում տե-
սել է Ս.Հայ րա պե տյա նին։ Վեր ջի նիս այն հար ցին, թե իր վեր ջը ի նչ է լի նե լու, պա-
տաս խա նել է, որ լավ կլի նի: Վ.Ներ սի սյանն այդ քայ լին գնա ցել է ցու ցա նիշ ներ 
ա պա հո վե լու նպա տա կով: Ին քը հա մա ձայն վել է, քա նի որ Վ.Ներ սի սյա նը վս տա-
հեց րել է, որ ոչ մի խն դիր չի ա ռա ջա նա, կա րող է այդ գոր ծը նոր մալ ա վար տել: 
Ե թե Վ.Ներ սի սյա նի և Ս.Հայ րա պե տյա նի միջև պայ մա նա վոր վա ծու թյուն չլի ներ, 
Ս.Հայ րա պե տյա նի մոտ թմ րա մի ջոց չէ ին հայտ նա բե րի: Վ.Մար գա րյա նը նաև նշել 
է, որ Վ.Ներ սի սյանն է պայ մա նա վոր վել Ս.Հայ րա պե տյա նի հետ ի րենց գոր ծո ղու-
թյուն նե րի վե րա բե րյալ3: 

7.1. Ամ բաս տա նյալ Վ.Ներ սի սյա նը ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ հա մա ձայն 
չէ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով ի րեն ա ռա ջադրված 
մե ղադ րան քի հետ, բայց գի տակ ցում է, որ կա տա րել է ո րո շա կի ա րարք, ո րի 
հա մար են թա կա է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան: Վեր ջինս նշել է, որ ե թե 
Վ.Մար գա րյա նը ո չն չից տե ղյակ չէր, ա պա ին չու պետք է Ս.Հայ րա պե տյա նը զան-
գա հա րեր նրան, ին չու պետք է Վ.Մար գա րյանն օգ ներ Ս.Հայ րա պե տյա նի ըն տա-
նի քին: Ե թե Վ.Մար գա րյա նը ո չն չից տե ղյակ չլի ներ, Ն.Է լո յա նի բո ղո քե լու ժա մա-
նակ ի րեն կա սեր` դու ես ա րել, դու էլ գնա պա տաս խան տուր: Ե թե մի այն ին քը 
Ս.Հայ րա պե տյա նին հան ցանք կա տա րե լուն դր դեր, Վ.Մար գա րյա նը և նրա ըն-
կեր նե րը չէ ին մի ջամ տի այդ հար ցին: 

2014 թվա կա նի օ գոս տո սի 7-ին աշ խա տանք նե րը վեր լու ծե լու ժա մա նակ 
Վ.Մար գա րյա նը խո սել է « Կա նեփ-կա կաչ 2014» մի ջո ցառ ման շր ջա նակ նե րում 
թմրա մի ջո ցի ա պօ րի նի շր ջա նա ռու թյան դեպք հայտ նա բե րե լու ան հրա ժեշ տու-

3 Տե՛ս դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը:
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թյան մա սին և հայտ նել, որ ը ստ բաժ նի օ պե րաշ խա տո ղի` Ս.Հայ րա պե տյանն 
ա պօ րի նի թմ րա մի ջոց է պա հում: Նրա հար ցին, թե ա րդյոք ա պօ րի նի թմ րա մի-
ջո ցի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ կան, ին քը պա տաս խա նել է, որ Ս.Հայ րա պե-
տյա նի վե րա բե րյալ առ կա է օ պե րա տիվ հա ղոր դում: Վ.Մար գա րյա նը հանձ նա րա-
րել է Ս.Հայ րա պե տյա նին բե րել իր մոտ, ի սկ ին քը գնա ցել և այդ մա սին Վա ղա-
շե նում հայտ նել է Ս.Հայ րա պե տյա նին, ով խոս տա ցել է գալ գոր ծերն ա վար տե լուց 
հե տո, այ նու հետև վե րա դար ձել է բա ժին։ Ո րոշ ժա մա նակ ան ց Ս.Հայ րա պե տյա նը 
2-3 ան գամ զան գա հա րել է ի րեն, սա կայն զան գե րին չի պա տաս խա նել` մտա ծե-
լով չխառն վել Վ.Մար գա րյա նի և Ս.Հայ րա պե տյա նի խո սակ ցու թյուն նե րին: Ե րբ 
քիչ ան ց Վ.Մար գա րյա նը ներ քին հե ռա խո սա կա պով կան չել է իր աշ խա տա սե-
նյակ, տե սել է Վ.Մար գա րյա նին և Ս.Հայ րա պե տյա նին զրու ցե լիս: Վ.Մար գա րյա-
նը Ս.Հայ րա պե տյա նին ա սել է, որ նրա օգ նու թյան կա րի քը կա, ի սկ ի րեն ա սել է, 
որ Ս.Հայ րա պե տյա նը թմ րա մի ջո ցով կգա, և պետք է ձևա կեր պեն որ պես հայտ-
նա բե րում: Ին քը և Ս.Հայ րա պե տյա նը գնա ցել են իր աշ խա տա սե նյակ` հե տա գա 
ա նե լիք նե րը պայ մա նա վոր վե լու հա մար: Ին քը Ս.Հայ րա պե տյա նին հարց րել է, թե 
ա րդյոք չի վա խե նում դա տա պարտ վե լուց, ի սկ Ս.Հայ րա պե տյա նը պա տաս խա-
նել է, որ ի նը ե րե խա նե րի հո րը ով պետք է դա տա պար տի, բա ցի այդ հայտ նել է, 
որ Վ.Մար գա րյա նը նրան խոս տա ցել է, որ չեն դա տա պար տի: Վ.Մար գա րյանն 
ի րեն հանձ նա րա րել է նաև պար զել Ս.Հայ րա պե տյա նի դատ վա ծու թյան մար-
վա ծու թյան հան գա ման քը: Պար զե լով, որ Ս.Հայ րա պե տյա նի դատ վա ծու թյու նը 
մար ված է, այդ մա սին զե կու ցել է Վ.Մար գա րյա նին: Նույն օ րը Վ.Մար գա րյա նը 
հանձ նա րա րել է Ս.Հայ րա պե տյա նին փո խան ցել, որ ի րեն էլ չզան գի և կապն ի ր՝ 
Վ.Ներ սի սյա նի հետ պա հի: Հա ջորդ օ րը Ս.Հայ րա պե տյանն իր զան գե րին չի պա-
տաս խա նել: Ին քը օ պեր լի ա զոր Ա.Դա նի ե լյա նին ու ղար կել է Ս.Հայ րա պե տյա նի 
հետ ևից: Ս.Հայ րա պե տյա նի և Ա.Դա նի ե լյա նի գա լուց հե տո վեր ջին ներս մա ցել 
են իր աշ խա տա սե նյա կում, ի սկ ին քը գնա ցել է Վ.Մար գա րյա նի մոտ և զե կու-
ցել, որ Ս.Հայ րա պե տյանն իր մոտ է, և մո տը թմ րա մի ջոց կա: Վ.Մար գա րյա նը 
հանձ նա րա րել է նյու թեր նա խա պատ րաս տել: Ին քը նա խաքն նու թյան ժա մա նակ 
ցուց մունք է տվել, որ Ս.Հայ րա պե տյա նի հետ է մտել Վ.Մար գա րյա նի աշ խա տա-
սե նյակ, բայց դա այդ պես չէ: Ի րա կա նում իր աշ խա տա սե նյա կում ար ձա նագ րու-
թյուն կազ մե լու ժա մա նակ ներս է ե կել Վ.Մար գա րյա նը, ով Ս.Հայ րա պե տյա նի 
այն հար ցին, թե իր վեր ջը ի նչ է լի նե լու, պա տաս խա նել է, որ ա մեն ի նչ լավ կլի նի: 

Ս.Հայ րա պե տյա նի գոր ծով դա տա կան նիս տի նա խորդ օ րը՝ հոկ տեմ բե րի 29-
ին, իր աշ խա տա սե նյա կի պա տու հա նից տե սել է Ս.Հայ րա պե տյա նին ու Վ.Մար-
գա րյա նին ոս տի կա նու թյան բա կում զրու ցե լիս: Հե տա գա յում Վ.Մար գա րյանն 
ի րեն պատ մել է, որ Ս.Հայ րա պե տյա նը ե կել էր հարց նե լու, թե ի նչ է լի նե լու:

2014 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 30-ին, ե րբ բաժ նի ձեր բա կալ ված նե րին պա հե-
լու վայր են բե րել Ս.Հայ րա պե տյա նին, հեր թա պահ մա սում Ն.Է լո յանն ա ղմ կել է: 
Վ.Մար գա րյա նը հանձ նա րա րել է իր աշ խա տա սե նյակ բե րել Ս.Հայ րա պե տյա նին, 
հե տո կան չել է ի րեն, ա պա նաև Ս.Հայ րա պե տյա նի կնոջն ու տղային: Ս.Հայ րա-



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐ  2021  1-2 (259-260)

179

պե տյա նի կնոջ այն հայ տա րա րու թյա նը, թե պարտ քեր ու նեն, հաց չեն կա րո ղա-
նում գնել, Վ.Մար գա րյա նը խոս տա ցել է ա լյուր ու ղար կել և նույն օ րն օ պեր լի ա-
զոր Ա.Դա նի ե լյա նի մի ջո ցով 4 պարկ ա լյուր է ու ղար կել Ս.Հայ րա պե տյա նի տուն: 
Վ.Մար գա րյա նը Ս.Հայ րա պե տյա նի տղային տվել է նաև հե ռա խոս: 

Դեկ տեմ բե րի 20-ից 23-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Վ.Մար գա րյա նի հետ 
ու նե ցած հե ռա խո սազ րույ ցի ժա մա նակ, վեր ջինս ի րեն հաս կաց րել է, որ մո տը 
գու մար ու նե նա, որ պես զի հան դի պեն: Հան դիպ մա նը ներ կա է ե ղել նաև Վ.Մար-
գա րյա նի ըն կեր Ա.Ա վե տի սյա նը: Զրույ ցի ժա մա նակ Վ.Մար գա րյանն ա սել է, որ 
Ն.Է լո յա նին հա մո զել են գրել, որ բո ղոք չու նի, և հա մա ձայն վել են հար ցը լու ծել 
7000 Ա ՄՆ դո լա րով, ո րից ին քը պետք է տա 3500 Ա ՄՆ դո լա րը: Ին քը 2000 Ա ՄՆ 
դո լար տվել է Վ.Մար գա րյա նին, ի սկ հա ջորդ օ րը 1000 Ա ՄՆ դո լար տվել է Ա.Ա վե-
տի սյա նին՝ խնդ րե լով իր փո խա րեն տալ մա ցած 500 Ա ՄՆ դո լա րը` հե տա գա յում 
վե րա դարձ նե լու պայ մա նով: Հե տո ի մա ցել է, որ Ն.Է լո յա նը պա հան ջել է 5000 
Ա ՄՆ դո լար, ի սկ Ա.Ա վե տի սյա նը և Վ.Մար գա րյա նը խա բե լով ի րե նից ա վե լի շատ 
գու մար են վերց րել: Բա ցի այդ, Ա.Ա վե տի սյա նը, դար ձյալ խա բե լով, Ն.Է լո յա նին 
ա սել է, որ այդ գու մա րը տա լիս է Վ.Մար գա րյա նի դեմ չբո ղո քե լու հա մար, ի սկ 
Վ.Ներ սի սյա նը գու մար չի տա լիս, ին չից ել նե լով էլ Ս.Հայ րա պե տյա նը մի այն իր 
դեմ է բո ղո քել: Ին քը Հա տուկ քնն չա կան ծա ռա յու թյան շեն քում Ն.Է լո յա նին հայտ-
նել է, որ այդ գու մա րից 3000 Ա ՄՆ դո լարն ի նքն է տվել և հետ չի պա հան ջում: 
Այդ պատ ճա ռով Ս.Հայ րա պե տյա նը դա տա րա նում հայտ նել է ճշ մար տու թյու նը: 

Նա խաքն նու թյան ըն թաց քում Վ.Ներ սի սյա նը ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ 
Ս.Հայ րա պե տյա նի գոր ծով դա տա կան նիս տի նա խորդ օ րը` 2014 թվա կա նի հոկ-
տեմ բե րի 29-ին, Վ.Մար գա րյանն ի րեն պատ մել է, որ բաժ նի դի մաց հան դի պել 
է Ս.Հայ րա պե տյա նին, ով ե կել էր հե տաքրքր վե լու գոր ծի քն նու թյու նից և ու մ նա 
վս տա հեց րել է, որ դա տա րա նում խն դիր ներ չի ու նե նա: Այդ օ րը Վ.Մար գա րյանն 
ի րեն նույն պես վս տա հեց րել է, որ խն դիր ներ չեն լի նի, քա նի որ Ս.Հայ րա պե տյանն 
ի նը ե րե խա ու նի, և քիչ քա նա կով թմ րա մի ջո ցի հա մար նրան չեն կա լա նա վո րի:

2014 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 30-ի ն՝ դա տա կան նիս տից հե տո, Վ.Մար գա րյա-
նի աշ խա տա սե նյա կում Ս.Հայ րա պե տյա նը, իր ներ կա յու թյամբ դի մե լով Վ.Մար-
գա րյա նին, հարց րել է, թե այս ի նչ սար քե ցին իր գլ խին, ին չի հա մար դա ա րե ցին, 
ին չին Վ.Մար գա րյա նը պա տաս խա նել է, որ չէր սպա սում, որ դա տա վո րը կա րող 
է նման պա տիժ նշա նա կել: Ս.Հայ րա պե տյա նը տե ղե կաց րել է, որ պարտ քեր ու նի, 
ո րոնք ի րենք խոս տա ցել են մա րել: Նույն պա հին Վ.Մար գա րյա նը 4 պարկ ա լյուր 
է ու ղար կել Ս.Հայ րա պե տյա նի տուն, ի սկ հե տա գա յում Ն.Է լո յա նին տվել են նաև 
263.000 ՀՀ դրամ և սնն դամ թերք4:

7.2. Տու ժող Ս.Հայ րա պե տյա նը ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ 2014 թվա կա-
նի օ գոս տո սի 8-ին ոս տի կա նու թյու նում Վ.Մար գա րյա նը և Վ.Ներ սի սյա նը լուց կու 
տու փի մեջ լց ված կա նեփ են ա ռա ջար կել՝ ա սե լով, որ պետք է օգ նի ի րենց: Իր 

4 Տե՛ս դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը:
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մտա վա խու թյա նը, որ ե թե չկա րո ղա նան հե տո օգ նել՝ կդա տա պարտ վի, Վ.Մար-
գա րյա նը և Վ.Ներ սի սյա նը պա տաս խա նել են, որ դրա հա մար ի րեն ա մե նա շա տը 
մեկ տա րի դա տա պար տեն` ա վե լաց նե լով, որ կմտ նի դա տա րա նի դահ լիճ և դուրս 
կգա: Ի նքն ա սել է, որ այդ պայ ման նե րում ի նչ պես ցան կա նում են, թող այդ պես 
էլ ա նեն: 

Երբ Վ.Ներ սի սյա նի հետ մի ա սին գնա ցել են ոս տի կա նու թյուն, սկզ բից մտել 
են Վ.Մար գա րյա նի աշ խա տա սե նյակ: Վ.Ներ սի սյա նը Վ.Մար գա րյա նին ա սել է, 
որ Սևա դային բե րել են ու հարց րել, թե հե տո ի նչ պետք է ա նեն: Այդ ժա մա նակ է 
ե ղել նրանց կող մից ի րեն թմ րա մի ջոց ա ռա ջար կե լը:

 Մի ան գամ ոս տի կա նու թյու նում հան դի պե լով Վ.Մար գա րյա նին և Վ.Ներ սի-
սյա նին` ա սել է, որ գոր ծը շատ է ձգձգ վում։ Վեր ջին ներս պա տաս խա նել են, որ 
ո չինչ, կե սից հետ չեն կանգ նե լու: Այդ ժա մա նակ Վ.Մար գա րյա նը թույ լատ րել է 
բարձ րա նալ իր աշ խա տա սե նյակ, ի սկ մա ցած բո լոր հար ցե րով Վ.Ներ սի սյա նի 
հետ է խո սել: 

Դա տա րա նից ծա նու ցում ստա նա լուց հե տո գնա ցել է ոս տի կա նու թյուն, մո-
տե ցել է ոս տի կա նու թյան դի մաց կանգ նած Վ.Մար գա րյա նին, տե ղե կաց րել է, որ 
ի րեն դա տա րա նից ծա նու ցում է ե կել և հարց րել, թե նա ի նչ է մտա ծում այդ կա-
պակ ցու թյամբ: Վ.Մար գա րյա նը պա տաս խա նել է, որ ա մեն ի նչ պայ մա նա վոր ված 
է, ի նչ պես ա սել ե ն՝ այդ պես էլ կլի նի: Դա տից հե տո Վ.Մար գա րյա նի աշ խա տա-
սե նյա կում կնոջ և որ դու ներ կա յու թյամբ հարց րել է, թե ի նչ է լի նե լու իր վեր ջը, չէ 
որ ըն տա նիք պետք է պա հի ու շատ պարտ քեր ու նի: Վ.Մար գա րյա նը և Վ.Ներ-
սի սյա նը վս տա հեց րել են, որ ա մեն ի նչ կա նեն և իր տան բո լոր հար ցե րը կլու ծեն: 

Այն ժա մա նակ մտա ծել է, որ ե թե Վ.Մար գա րյա նը և Վ.Ներ սի սյա նը նման 
պաշ տոն ներ են զբա ղեց նում ու վս տա հեց նում են, որ ա մեն ի նչ նրանց ներ կա-
յաց րա ծով է լի նե լու, հետ ևա բար կա րե լի է վս տա հել: Ին քը չգի տի՝ Վ.Ներ սի սյա նը 
և Վ.Մար գա րյա նը, ա ռա ջար կե լով ի րեն թմ րա մի ջոց պա հել, չա րա շա հել են լի ա-
զո րու թյուն նե րը, թե ոչ, բայց կա րող է ա սել, որ նրանք ի րեն դր դել են այդ քայ լին 
գնալ: Մինչև դա տա րան գնա լը ներ քուստ հա մոզ ված է ե ղել, որ հնա րա վոր է, որ 
ա զա տազրկ վի, բայց քա նի որ ոս տի կա նա պե տը և նրա տե ղա կալն ի րեն վս տա-
հեց րել են, որ լավ կլի նի, հա վա տա ցել է նրանց:

 Մինչ ներ քին ան վտան գու թյան վար չու թյուն բո ղոք ներ կա յաց նե լը Վ.Ներ սի-
սյա նը և Վ.Մար գա րյա նը տվել են 263.000 ՀՀ դրամ, 4 պարկ ա լյուր և եր կու 
բջ ջային հե ռա խոս, ի սկ 5000 Ա ՄՆ դո լա րը տվել են բո ղո քե լուց հե տո, որ պես զի 
կի նը բո ղո քը հետ վերց նի:

Ս.Հայ րա պե տյա նը հայտ նել է նաև, որ Վ.Ներ սի սյա նը Վ.Մար գա րյա նի աշ-
խա տա սե նյա կում ի րեն ա սել է, որ ցու ցա նիշ նե րի հետ կապ ված խն դիր ներ կան: 
Ի սկ դա տա կան նիս տից մեկ օր ա ռաջ ոս տի կա նու թյան դի մաց Վ.Մար գա րյա նը 
վստա հեց րել է, որ ա մեն ի նչ լավ է լի նե լու: 

Նա խաքն նու թյան ըն թաց քում տու ժող Ս.Հայ րա պե տյա նը ցուց մունք է տվել 
այն մա սին, որ 2014 թվա կա նի օ գոս տո սի 8-ին Վ.Մար գա րյա նին չի տե սել: 2014 
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թվա կա նի ըն թաց քում նշ ված թմ րա մի ջո ցի գոր ծով նրան տե սել է մեկ ան գամ 
հոկ տեմ բե րի 29-ին, ե րբ հարց րել է, թե ի նչ է լի նե լու իր գոր ծը: Վ.Մար գա րյա-
նը պա տաս խա նել է՝ «մ տի դա տա րան, դուրս ա րի և տուն գնա»: Վ.Ներ սի սյանն 
ի րեն հայտ նել է, որ ա մեն ին չի մա սին պե տը տե ղյակ է, այդ ի սկ պատ ճա ռով 
հոկ տեմ բե րի 29-ին, մո տե նա լով Վ.Մար գա րյա նին, հարց րել է, թե իր գործն ի նչ 
է լի նե լու: Ին քը Վ.Մար գա րյա նի հետ նրա աշ խա տա սե նյա կում պայ մա նա վոր վա-
ծու թյուն չի ու նե ցել թմ րա մի ջոց պա հե լու հար ցով: 

Նա խաքն նա կան և դա տաքն նա կան ցուց մունք նե րում առ կա հա կա սու թյուն-
նե րի ա ռու մով տու ժո ղը հայտ նել է, որ նա խաքն նու թյան ըն թաց քում իր տված 
ցուց մունքն այն մա սին, որ Վ.Մար գա րյա նի աշ խա տա սե նյա կում չի ե ղել, ի րա-
կա նու թյա նը չի հա մա պա տաս խա նում: Այդ մա սին ճշ մար տու թյու նը հայտ նել է 
դա տաքն նու թյան ըն թաց քում, ը ստ ո րի` ին քը մեկ-եր կու րո պե ով ե ղել է Վ.Մար-
գա րյա նի աշ խա տա սե նյա կում5: 

7.3. Վկա Ն.Է լո յա նը ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ 2014 թվա կա նի օ գոս-
տո սի 8-ին ոս տի կա նու թյու նից վե րա դառ նա լուց հե տո ա մու սի նը պատ մել է, որ 
Վ.Ներ սի սյա նը և Վ.Մար գա րյանն ա սել են, որ թմ րա մի ջո ցի հար ցով պետք է օգ-
նի: Ին քը ցան կա ցել է գնալ ոս տի կա նու թյուն` պար զե լու տե ղի ու նե ցա ծը, բայց 
Ս.Հայ րա պե տյա նը չի թո ղել՝ ա սե լով, որ պաշ տո նով մար դիկ ին չու պետք է խա-
բեն: Ա մուս նուն ա սել են նաև, որ տա նը պետք է չի մա նան ոս տի կա նու թյուն կան-
չե լու պատ ճա ռը և հա վա տաց րել, որ դա տա րա նից տուն կգ նա: Հոկ տեմ բե րի 27-
ին դա տա րա նից ծա նու ցում են ստա ցել, որ դա տա կան նիս տը լի նե լու է նոյեմ բե րի 
1-ին: Ս.Հայ րա պե տյա նը գնա ցել է ոս տի կա նու թյուն, ու ր նրան վս տա հեց րել են, որ 
խն դիր չու նի, դա տա րա նից տուն է գնա լու: Դա տա կան նիս տի օ րը` դա տա րա նից 
Ս.Հայ րա պե տյա նին ոս տի կա նու թյուն տա նե լուց հե տո, Վ.Մար գա րյա նի աշ խա-
տա սե նյա կում ե ղել են Վ.Ներ սի սյա նը, ին քը, տղան, ա մու սի նը: Վեր ջինս հարց րել 
է, թե ին չու այս պես ստաց վեց, չէ որ ի րեն ա սում է ին, որ ա մեն ի նչ լավ է լի նե լու, 
դա տա րա նից տուն է գնա լու: Վ.Մար գա րյա նը և Վ.Ներ սի սյա նը վս տա հեց րել են, 
որ բո լոր հար ցե րով կօգ նեն: Հա ջորդ օ րն ի րենց տա նը տե սել է Վ.Մար գա րյա նի 
ու ղար կած 4 պարկ ա լյու րը: Դա տա կան նիս տից եր կու օր հե տո ոս տի կա նու թյան 
աշ խա տա կից Ա վոն ի րենց տուն է բե րել 100.000 ՀՀ դրամ, ի սկ մեկ շա բաթ ան ց 
բե րել է ևս 100.000 ՀՀ դրամ: Բա ցի այդ, Վ.Ներ սի սյա նը 63.000 ՀՀ դրամ է տվել 
ի րեն: Ի րենց տվել են նաև 2 բջ ջային հե ռա խոս: 

Իր կող մից բո ղոք ներ կա յաց նե լուց հե տո ի րենց տուն է ե կել Ա.Ա վե տի սյա նը, 
ներ կա յա ցել որ պես Վ.Մար գա րյա նի մտե րիմ ըն կեր և պա հան ջել ձայ նագ րու-
թյուն նե րը։ Ին քը դրա դի մաց 5000 Ա ՄՆ դո լար է պա հան ջել: Ա.Ա վե տի սյա նը 
սկզ բից տվել է 1400 Ա ՄՆ դո լար և մի ա սին գնա ցել են, որ պես զի ին քը բո ղո քը 
հետ վերց նի: Հե տա գա յում ի րեն տվել են նաև պա հանջ ված գու մա րի մա ցած 
մա սը: Ա.Ա վե տի սյանն ի րե նից պա հան ջել է թղ թի վրա գրել պարտք-պա հանջ չու-

5 Տե՛ս դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը:
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նե նա լու մա սին: Ա.Ա վե տի սյա նի կող մից գու մար տա լու նպա տակն ե ղել է այն, որ 
ին քը չբո ղո քի Վ.Մար գա րյա նի դեմ: 

Մինչև դա տա կան նիս տի օ րն իր այն հար ցին, թե ի նչ է լի նե լու գոր ծի վեր ջը, 
ա մու սի նը պա տաս խա նել է, որ ան հանգս տա նա լու կա րիք չկա, խոս տա ցել են, որ 
լավ է լի նե լու: Ա մու սի նը հա վա տա ցել է Վ.Ներ սի սյա նի և Վ.Մար գա րյա նի խոս-
քե րին, ով քեր վս տա հեց րել են, որ նրա դատ վա ծու թյու նը մար ված է, ի նը ե րե խա 
ու նի, չի դատ վի: Մինչ այդ գոր ծը Վ.Մար գա րյա նը և Վ.Ներ սի սյանն ի րենց դրա-
մա կան օգ նու թյուն չեն ցու ցա բե րել6: 

7.4. Վկա, տու ժո ղի որ դի Վա հան Հայ րա պե տյա նը ցուց մունք է տվել այն մա-
սին, որ մո րից տե ղե կա ցել են հո րը ոս տի կա նու թյուն կան չե լու պատ ճա ռի մա-
սին, ին չը հայ րը հե տա գա յում հաս տա տել է: Հո րը վս տա հեց րել են, որ չի դա-
տա պարտ վի և դա տա րա նից տուն կգ նա: Ե րբ գնա ցել են ոս տի կա նու թյուն հո րը 
տե սակ ցու թյան, Վ.Ներ սի սյա նը և Վ.Մար գա րյա նը խոս տա ցել են, որ ա մեն ի նչ 
կա նեն, և լավ կլի նի: Հե տա գա յում ոս տի կա նու թյան աշ խա տա կից նե րից Ա վոն իր 
հի շե լով 150.000-ից 160.000 ՀՀ դրա մի չա փով դրա մա կան օգ նու թյուն է բե րել, 
այ նու հետև բե րել են բրինձ, ձեթ և այլն: Դրա նից հե տո Ա.Ա վե տի սյա նը, ներ կա-
յա նա լով որ պես բա րե գործ, բո ղո քը հետ վերց նե լու հա մար ի րենց է տվել 5000 
Ա ՄՆ դո լար: Գու մա րի մի մա սը տվել է ա ռա վո տյան, ե րբ պետք է Ա.Ա վե տի սյա նի 
հետ գնային բո ղո քը հետ վերց նե լու, ի սկ մյուս մա սը` նույն օ րը ե րե կո յան: Գու-
մա րը տա լուց հե տո ի րեն ցից թուղթ է վերց րել Վ.Մար գա րյա նի նկատ մամբ բո ղոք 
չու նե նա լու վե րա բե րյալ: 

Հայ րը պատ մել է, որ ոս տի կա նու թյու նում Վ.Մար գա րյա նը և Վ.Ներ սի սյանն 
ա սել են, որ թմ րա մի ջո ցի գործն իր վրա վերց նի, ո րի դի մաց խոս տա ցել են լա-
վու թյուն ա նել: 

Դա տա կան նիս տի օ րը Վ.Ներ սի սյա նի աշ խա տա սե նյա կում վեր ջինս ա սել է, 
որ չէ ին սպա սում, որ հայ րը կդատ վի, նույն խո սակ ցու թյու նը ե ղել է Վ.Մար գա-
րյա նի աշ խա տա սե նյա կում, որ տեղ Վ.Մար գա րյանն ի րեն նաև հե ռա խոս է տվել: 
Հե տո 3-4 պարկ ա լյուր են բե րել ի րենց տուն` ա սե լով, որ այն ու ղար կել են Վ.Ներ-
սի սյա նը և Վ.Մար գա րյա նը: Բա ցի ի րեն տված հե ռա խո սից, Ա վոն կր կին հե ռա-
խոս է տվել` ա սե լով, որ այն Վ.Մար գա րյանն է ու ղար կել7: 

7.5. Վկա, տու ժո ղի որ դի Ե րեմ Հայ րա պե տյա նը ցուց մունք է տվել այն մա սին, 
որ ը ստ մոր պատ մա ծի՝ հորն ա ռա ջար կել են թմ րա մի ջո ցի գործ վերց նել իր վրա` 
հա վաս տի աց նե լով, որ չի դա տա պարտ վի և դա տա րա նից դուրս կհա նեն: Հայ րը 
թմ րա մի ջո ցի գոր ծը վերց րել է իր վրա, ի սկ նրանք չեն կա րո ղա ցել դա տա րա նից 
ա զա տել հո րը: Հե տա գա յում ի րենց տուն բե րել են 4 պարկ ա լյուր և 260.000 ՀՀ 
դրա մից ա վե լի գու մար: Մայրն ա սել է, որ գու մա րը նրանք են ու ղար կել, ի սկ ա լյու-
րը բե րե լիս ա սել են, որ դա Վ.Մար գա րյանն է ու ղար կել: Ա.Ա վե տի սյա նը 5.000 
Ա ՄՆ դո լար տվել է, որ պես զի ի րենք չբո ղո քեն: Գու մա րը տա լու ժա մա նակ Ա.Ա -

6 Տե՛ս դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը:
7 Տե՛ս դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը:
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վե տի սյանն ա սել է, որ Վ.Մար գա րյանն իր ըն կերն է, բայց գու մա րը տա լիս է որ-
պես ե րե խա նե րին օգ նու թյուն` ա վե լաց նե լով, որ չբո ղո քեն: Հե տո Ա.Ա վե տի սյա նը 
մո րից թուղթ է վերց րել` բո ղոք չու նե նա լու մա սին: 

Հոր վե րա բե րյալ թմ րա մի ջո ցի գոր ծը Վ.Մար գա րյա նը և Վ.Ներ սի սյանն են 
սար քել՝ ա սե լով, որ թմ րա մի ջո ցի գործ վերց նի իր վրա պայ մա նով, որ նրանք կա-
զա տեն հո րը: Հայ րը, նրանց մտե րիմ հա մա րե լով, հա մա ձայն վել է` հայտ նե լով, որ 
ե թե կա զա տեն, խն դիր չկա8: 

7.6. Վկա Ժե նիկ Մա նու կյա նը ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ ամ բաս տա-
նյալ ներն ի րեն շատ ան գամ եր են օգ նել: Բա ցի ի րե նից, Վ.Մար գա րյա նը Սու սան 
Գրի գո րյա նին է օգ նել 5000 ՀՀ դրա մով, Նու նե Սու քի ա սյա նին՝ ա լյու րով, Նա զոյի 
ա ղջ կան` ա լյու րով և ձե թով: Ա մեն ան գամ, ե րբ դի մել է Վ.Մար գա րյա նին, նա 
ի րեն տվել է 5000 ՀՀ դրամ: Վ.Մար գա րյանն իր օգ նու թյուն նե րի դի մաց ի րե նից 
ո չինչ չի ա կն կա լել և ի նքն էլ հան ցանք չի կա տա րել: Ամ սե կան ա մե նա քի չը եր կու 
ան գամ գնա ցել է Վ.Մար գա րյա նի մոտ, և նա ի րեն տվել է 1000-5000 ՀՀ դրամ9:

7.7. Վ.Մար գա րյա նի, Վ.Ներ սի սյա նի, Ա.Ա վե տի սյա նի, Ս.Հայ րա պե տյա նի, 
Ա.Դա նի ե լյա նի և մյուս նե րի մուտ քային ու ել քային հե ռա խո սա զան գե րի, տե-
ղանշման վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը պա րու նա կող լա զե րային սկա վա ռակ-
նե րի և դրանց զն նու թյան ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն` 

- Ս.Հայ րա պե տյա նը 2014 թվա կա նի օ գոս տո սի 7-ին` ժա մը 14:44:52-ին և 
14:45:42-ին, զան գա հա րել է Վ.Մար գա րյա նին.

- Ս.Հայ րա պե տյա նը Վ.Մար գա րյա նին զան գա հա րել է նաև 2014 թվա կա նի 
հոկ տեմ բե րի 30-ին` ժա մը 09:18:37-ին և 09:23:03-ին.

- 2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին Վ.Ներ սի սյա նի և Ա.Ա վե տի սյա նի միջև կա-
տար վել է շուրջ 14 հե ռա խո սա զանգ10:

7.8. Ի տար բե րու թյուն 2013 թվա կա նի ան ցկաց ված մի ջո ցառ ման շր ջա նա կում 
ար ձա նագր ված թմ րա մի ջոց պա հե լու և օգ տա գոր ծե լու կաս կա ծան քով բեր ման 
են թար կե լու մեկ դեպ քի` 2014 թվա կա նին այդ մի ջո ցառ ման շր ջա նա կում բա ցի 
Ս.Հայ րա պե տյա նից, այլ ան ձանց բեր ման են թար կե լու դեպ քեր Մար տու նու բաժ-
նում չեն ար ձա նագր վել11։

8. Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տավճ ռի հա մա ձայն` «(…) Մե ղադ րան քի 
այն մա սը, որ. « Վա հան Մար գա րյա նի և Վար դան Ներ սի սյա նի (...) գոր ծո ղու-
թյուն ներն է ա կան վնաս են պատ ճա ռել Սևա դա Հայ րա պե տյա նի ի րա վունք նե րին 
և օ րի նա կան շա հե րին, ո րն էլ ան զգու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է ծանր հետ ևանք` 
Սևա դա Հայ րա պե տյա նը դա տա պարտ վել է ա զա տազրկ ման, ո րի ար դյուն քում 
խախտ վել է վեր ջի նիս ա զա տու թյան ի րա վուն քը, որ պես բարձ րա գույն ար ժեք: 
(...) Մի ա ժա մա նակ նա խա տե սել են ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում ա ռա-

8 Տե՛ս դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը:
9 Տե՛ս դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը:
10 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 9, թեր թեր 100-126:
11 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 2, թեր թեր 203-204:
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ջա ցող ծանր հետ ևանք նե րը` Սևա դա Հայ րա պե տյա նի ա զա տազրկ ման դա տա-
պարտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը, սա կայն ա ռանց բա վա րար հիմ քե րի` ի նք նավս-
տա հո րեն հույս են ու նե ցել, որ դրանք կկանխ վեն և Սևա դա Հայ րա պե տյա նին 
ե րաշ խա վո րել են, որ կն շա նակ վի ա նա զա տու թյան հետ չկապ ված պա տիժ, (...) 
ո րն էլ ան զգու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է ծանր հետ ևանք` Սևա դա Հայ րա պե տյա-
նը դա տա պարտ վել է ա զա տազրկ ման, ո րի ար դյուն քում խախտ վել է վեր ջի նիս 
ա զա տու թյան ի րա վուն քը, որ պես բարձ րա գույն ար ժեք», Դա տա րա նը, ա պա-
ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցու թյամբ և հիմն ա վոր կաս կա ծից վեր ա պա ցու ցո-
ղա կան չա փա նի շով, ո րը կբա ցա ռեր հա կա ռա կի ող ջա միտ հա վա նա կա նու թյու-
նը, հաս տատ ված չի հա մա րում:

(...)
 Դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ պա րա գա յում բա ցա կա յում է հան ցա կազ մի 

օբյեկ տիվ կող մի պար տա դիր տարր հան դի սա ցող ա րար քի և հետ ևան քի միջև 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը` պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն նե րը չա րա շա-
հե լու ո րա կյալ հան ցա կազ մի մա սով: 

Այս պես, թեև դա տաքն նու թյամբ հե տա զոտ ված ո րոշ ա պա ցույց նե րով ամ բաս-
տա նյալ ներ Վ.Մար գա րյա նը և Վ.Ներ սի սյա նը տու ժող հան դի սա ցող Ս.Հայ րա պե-
տյա նին հայտ նել են, որ չի դա տա պարտ վի և դա տա րա նի դահ լի ճից կգ նա տուն, 
սա կայն, այդ ա րար քը պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի մեջ չի գտն վում տու-
ժող հան դի սա ցող Ս.Հայ րա պե տյա նի դա տա պարտ ման և պա տիժ կրե լու հետ, 
մաս նա վո րա պես, դա տաքն նու թյամբ հե տա զոտ ված վե րը նշ ված ա պա ցույց նե-
րից, ի նչ պես նաև ամ բաս տա նյալ նե րին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քից բխում է, 
որ Ս.Հայ րա պե տյա նը, պայ մա նա վոր վա ծու թյան հա մա ձայն, ՀՀ Գե ղար քու նի-
քի մար զի Վա ղա շեն գյու ղի ան տա ռա մերձ հատ վա ծում վայ րի ա ճած կա նե փի 
բույ սից քա ղել, ա պօ րի նի ձեռք է բե րել և իր մոտ ա պօ րի նի պա հել, փո խադ րել 
է զգա լի չա փե րով մա րի խու ա նա տե սա կի 0.61 գրամ թմ րա մի ջոց: ՀՀ Գե ղար-
քու նի քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 2014 
թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 30-ի դա տավճ ռով Ս.Հայ րա պե տյա նը դա տա պարտ վել 
է ա զա տազրկ ման` 1 տա րի ժամ կե տով, վե րը նշ ված ա րար քը կա տա րե լու հա-
մար: Այ սինքն, Ս.Հայ րա պե տյա նը ա զա տազրկ ման է դա տա պարտ վել և ո րո շա կի 
ժամ կե տով պա տիժ է կրել իր կա տա րած հան ցան քի հա մար և դրա ար դյուն քում 
նրա ա զա տու թյան ի րա վուն քը ոչ թե խախտ վել, այլ սահ մա նա փակ վել է, այն է` 
դա տա րա նի դա տավճ ռով կի րառ վել է պե տա կան հար կադ րան քի մի ջոց` հան ցա-
գոր ծու թյան հա մար մե ղա վոր ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ, ո րը ար տա հայտ վել 
է օ րեն քով նա խա տես ված ան ձի ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ մամբ: 

Այ սինքն, տու ժող հան դի սա ցող Ս.Հայ րա պե տյա նի ա զա տու թյան ի րա վուն-
քը տվյալ պա րա գա յում չի խախտ վել, այլ սահ մա նա փակ վել է, ո րը դրս ևոր վել է 
Դա տա րա նի կող մից իր կա տա րած ա րար քի հա մար պա տիժ նշա նա կե լով և այդ 
պա տի ժը կրե լով և այդ սահ մա նա փա կու մը պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի մեջ 
չի գտն վում ամ բաս տա նյալ նե րի ա րար քի հետ: Փաս տո րեն, սույն գոր ծով ամ բաս-
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տա նյալ նե րի ա րար քում, բա ցա կա յում է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ կող մը:

(...) [Տ] վյալ պա րա գա յում ամ բաս տա նյալ նե րի կա տա րած ա րար քի ար դյուն-
քում Ս.Հայ րա պե տյա նին ան մի ջա կա նո րեն չի պատ ճառ վել և չէր էլ կա րող պատ-
ճառ վել բա րո յա կան, ֆի զի կա կան կամ գույ քային է ա կան վնաս:

(...) 
Դա տա րա նը հան գում է այն հետ ևու թյան, որ սույն գոր ծով ամ բաս տա նյալ նե-

րը և տու ժող հան դի սա ցող Ս.Հայ րա պե տյա նը հան ցա կից ներ են ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 268-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան մա սով, մաս-
նա վո րա պես, Ս.Հայ րա պե տյա նը հան դի սա ցել է կա տա րող, ո րի հա մար (...) են-
թարկ վել է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան և պատ ժի, ի սկ Վ.Մար գա րյա նը և 
Վ.Ներ սի սյա նը հան դի սա ցել են դր դիչ ներ, ո րի հա մար սույն քրե ա կան գոր ծով 
մե ղադր վում են: 

(...) Դա տա րա նը գտ նում է, որ Վա հան Ար տա շե սի Մար գա րյա նի ա րար քը հա-
մա պա տաս խա նում է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 38-268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի հատ կա նիշ նե րին (...):

(...) Դա տա րա նը գտ նում է, որ Վար դան Ժո րայի Ներ սի սյա նի ա րար քը հա մա-
պա տաս խա նում է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 38-268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի հատ կա նիշ նե րին (...)»12: 

9. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման հա մա ձայն` «(...) Ի նչ պես հետ ևում է (...) 
մե ղադ րանք նե րի բո վան դա կային վեր լու ծու թյու նից, նա խաքն նու թյան մար մի նը 
պաշ տո նա կան լի ա զո րու թյուն նե րը չա րա շա հե լու հան ցա կազ մի ո րա կյալ հատ կա-
նի շի առ կա յու թյու նը պայ մա նա վո րել է բա ցա ռա պես նրա նով, որ Սևա դա Հայ-
րա պե տյա նը դա տա պարտ վել է ա զա տազրկ ման` գտ նե լով, որ դրա ար դյուն քում 
խախտ վել է Սևա դա Հայ րա պե տյա նի` բարձ րա գույն ար ժեք հան դի սա ցող ա զա-
տու թյան ի րա վուն քը («[Խ]ա թար վել է ար դա րա դա տու թյան շա հը, ո րն էլ ան-
զգու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է ծանր հետ ևանք` Սևա դա Հայ րա պե տյա նը դա տա-
պարտ վել է ա զա տազրկ ման, ո րի ար դյուն քում խախտ վել է վեր ջի նիս ա զա տու-
թյան ի րա վուն քը, որ պես բարձ րա գույն ար ժեք»): Այն դեպ քում, ե րբ հենց նույն 
մե ղադ րանք նե րի փաս տա կան կող մե րի նկա րագ րու թյան մեջ նա խաքն նու թյան 
մար մի նը հենց ի նքն է հաս տատ ված հա մա րել և փաս տել, որ Սևա դա Հայ րա պե-
տյա նը դա տա պարտ վել և ա զա տազրկ ման ձևով պա տիժ է կրել իր ի սկ կա տա-
րած ա րար քի հա մար (…)»:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը փաս տում է, որ վե րը նշ վածն ար դեն ի սկ բա վա րար 
հիմք է տա լիս հա մա ձայ նե լու Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի` (...) ա ռն վազն այն 
դա տո ղու թյուն նե րին, որ. «(...) [Տ] վյալ պա րա գա յում բա ցա կա յում է հան ցա կազ մի 

12 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 16, թեր թեր 76-224:
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օբյեկ տիվ կող մի պար տա դիր տարր հան դի սա ցող ա րար քի և հետ ևան քի միջև 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը` պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն նե րը չա րա շա-
հե լու ո րա կյալ հան ցա կազ մի մա սով: (...) Ս.Հայ րա պե տյա նը ա զա տազրկ ման է 
դա տա պարտ վել և ո րո շա կի ժամ կե տով պա տիժ է կրել իր կա տա րած հան ցան-
քի հա մար և դրա ար դյուն քում նրա ա զա տու թյան ի րա վուն քը ոչ թե խախտ վել, 
այլ սահ մա նա փակ վել է, այն է` դա տա րա նի դա տավճ ռով կի րառ վել է պե տա կան 
հար կադ րան քի մի ջոց` հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե ղա վոր ճա նաչ ված ան ձի 
նկատ մամբ, ո րը ար տա հայտ վել է օ րեն քով նա խա տես ված ան ձի ա զա տու թյան 
ի րա վուն քի սահ մա նա փակ մամբ: Այ սինքն, տու ժող [ ճա նաչ ված] Ս.Հայ րա պե տյա-
նի ա զա տու թյան ի րա վուն քը տվյալ պա րա գա յում չի խախտ վել, այլ սահ մա նա-
փակ վել է, ո րը դրս ևոր վել է դա տա րա նի կող մից [ն րա] կա տա րած ա րար քի հա-
մար պա տիժ նշա նա կե լով և այդ պա տի ժը կրե լով (...)»:

(…) 
Ամ փո փե լով վե րը շա րադր վա ծը` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը փաս տում է, որ Մե-

ղադ րո ղի` (...) վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու ի րա վա չափ հիմ քեր չկան, ու ս տի 
այն են թա կա է մերժ ման:

(…) [Մ]ա րի խու ա նա տե սա կի թմ րա մի ջո ցի զգա լի չափն այլևս սկս վում է 2.5 
գրա մից, ի սկ ա ռանց ի րաց նե լու նպա տա կի մանր չա փե րով թմ րա մի ջոց, որ պի սին 
տվյալ դեպ քում հան դի սա նում է 0.61 գրամ մա րի խու ա նան, ա պօ րի նի ձեռք բե-
րե լուն, պա հե լուն և փո խադ րե լուն դր դե լը հան ցա գոր ծու թյուն չի հա մար վում՝ ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քով այդ պի սին նա խա տես ված չլի նե լու հիմ քով (...): Այլ կերպ` 
սույն գոր ծով ամ բաս տա նյալ ներ Վար դան Ներ սի սյա նին և Վա հան Մար գա րյա-
նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 38-268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով մեղ սագրվող 
ա րար քում բա ցա կա յում է հան ցա կազ մը:

(…) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով ամ բաս տա նյալ նե րի 
նկատ մամբ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 38-268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով քրե ա կան 
հե տապն դումն ի նք նին են թա կա է դա դա րեց ման` հենց մի այն մեղ սագր վող հա-
մա պա տաս խան ա րար քում հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով:

(…) 
Ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում Վա հան Մար գա րյանն ի րեն մե ղա վոր չի ճա նա-

չել և տված ցուց մունք նե րով հեր քել է իր կող մից պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն-
նե րի չա րա շահ ման հան գա ման քը` ը նդ հան րա պես, և ի րեն վե րագր վող ա րար քի 
շար ժա ռի թի ի րա տե սա կան լի նե լը, իր կող մից Սևա դա Հայ րա պե տյա նին ա պօ րի-
նի թմ րա մի ջոց ձեռք բե րե լուն, պա հե լուն կամ փո խադ րե լուն որ ևէ կերպ դր դե լու 
կամ այդ հար ցով Վար դան Ներ սի սյա նի հետ որ ևէ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ու-
նե նա լու հան գա մանք նե րը մաս նա վո րա պես (...):

(...) [Գ]որ ծի նյու թե րից եր ևում է, որ Վա հան Մար գա րյա նի մե ղադ րան-
քի ա ռանց քային հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
հետևու թյուն նե րի հիմ քում դր վել են ի նչ պես ներ քին հա կա սու թյուն նե րով լի, այն-
պես էլ մի մյանց հա կա սող ցուց մունք ներ, այդ թվում` ա կն հայ տո րեն գոր ծի ել քով 
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շա հագրգռ ված և Վա հան Մար գա րյա նի հան դեպ ա ռեր ևույթ բա ցա սա կան տրա-
մադր ված.

- Վար դան Ներ սի սյա նի նա խաքն նա կան և դա տաքն նա կան ցուց մունք նե րը, 
ո րոնք ոչ մի այն հա կա սում են մյուս նե րի կող մից տր ված ցուց մունք նե րին ու ար-
ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից կաս կած չհա րու ցող գրա վոր ա պա ցույց նե-
րով հիմն ա վոր վող փաս տա կան տվյալ նե րին, այլև ա կն հայ տո րեն հա կա սում են 
հենց մի մյանց (...),

- Սևա դա Հայ րա պե տյա նի կող մից դա տաքն նու թյան ըն թաց քում տր ված ցուց-
մունք նե րը, ո րոնք Վա հան Մար գա րյա նին վե րա բե րե լի մա սով ա կն հայ տո րեն հա-
կա սում են հենց իր ի սկ կող մից նա խաքն նու թյան ըն թաց քում տր ված բո լոր ցուց-
մունք նե րին (...),

- Սևա դա Հայ րա պե տյա նի կնոջ ու որ դի նե րի` ներ քին հա կա սու թյուն նե րով լի և 
դա տաքն նու թյամբ հե տա զոտ ված մյուս փաս տա կան տվյալ նե րի, այդ թվում նաև` 
հենց մի մյանց ու Սևա դա Հայ րա պե տյա նի կող մից տր ված ցուց մունք նե րի հետ 
է ա կան հա կա սու թյուն նե րի մեջ գտն վող ցուց մունք նե րը, ո րոնք դրա նով հան դերձ, 
ի րեն ցում կոնկ րետ Վա հան Մար գա րյա նի կող մից Սևա դա Հայ րա պե տյա նին 
ա պօ րի նի թմ րա մի ջոց ձեռք բե րե լուն, պա հե լուն կամ փո խադ րե լուն որ ևէ կերպ 
դր դե լու կամ այդ հար ցով Վար դան Ներ սի սյա նի հետ որ ևէ պայ մա նա վոր վա ծու-
թյուն ու նե նա լու հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ, բա ցի են թադ րու թյու նից, է ա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող որ ևէ կոնկ րետ փաստ չեն պա րու նա կում (...):

Դ րա հետ մեկ տեղ, այլ աղ բյուր նե րից ստաց ված և Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա-
նի դա տաքն նու թյամբ հե տա զոտ ված մյուս տե ղե կու թյուն նե րից [վ կա ներ Ա.Դա-
նի ե լյա նի նա խաքն նա կան և դա տաքն նա կան, Ա.Ա վե տի սյա նի դա տաքն նա կան, 
Ժ.Մա նու կյա նի դա տաքն նա կան ցուց մունք նե րը] (…) ամ բող ջու թյամբ, ի սկ [ա պա-
ցույց նե րի] (…) զգա լի մա սը (տե՛ս, օ րի նակ, ՀՀ ոս տի կա նու թյան Գե ղար քու նի-
քի մար զային վար չու թյան Մար տու նու բաժ նի կող մից թմ րա մի ջոց նե րի ա պօ րի նի 
շր ջա նա ռու թյան դեմ պայ քա րի շր ջա նակ նե րում հայտ նա բեր ված հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի վե րա բե րյալ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը, ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն-
չա կան գլ խա վոր վար չու թյան Գե ղար քու նի քի մար զի քնն չա կան բաժ նի Մար տու-
նու քնն չա կան բաժ նի քն նի չի՝ քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին 2014 
թվա կա նի օ գոս տո սի 6-ի ո րո շու մը, ՀՀ ԱՆ « Նու բա րա շեն» ՔԿՀ-ի պե տի` թիվ 
Ե-40/18-7-2439 և թիվ Ե-40/18-7-2526 գրու թյուն նե րը, ՀՀ ոս տի կա նու թյան քրեա-
կան հե տա խու զու թյան գլ խա վոր վար չու թյան պե տի՝ 2017 թվա կա նի փետր վա-
րի 23-ի թիվ 3/1614 և ՀՀ ոս տի կա նու թյան ի րա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի՝ 
2015 թվա կա նի հու լի սի 9-ի թիվ 24/1959 գրու թյուն նե րը, ՀՀ հա տուկ քնն չա կան 
ծա ռա յու թյան պե տին ա ռըն թեր ՀԿԳ ա վագ քն նի չի՝ 2015 թվա կա նի հուն վա րի 
29-ի թիվ 18-150կգ-15 գրու թյու նը, 2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 4-ի` քրե ա կան հե-
տապն դում չի րա կա նաց նե լու մա սին ո րո շու մը) ը նդ հա նուր առ մամբ հա մընկ նում 
և հիմն ա վո րում են ամ բաս տա նյալ Վա հան Մար գա րյա նի` իր ան մե ղու թյան վե րա-
բե րյալ պն դումն ե րը, ի սկ սույն ո րոշ ման [ մեջ] (...) շա րադր ված մյուս փաս տա կան 
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տվյալ նե րը` չեն հա կա սում և ա ռն վազն չեն հեր քում դրանք:
 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն 

գոր ծով դա տաքն նու թյամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ-
ցու թյամբ և հիմն ա վոր կաս կա ծից վեր ա պա ցու ցո ղա կան չա փա նի շով, ո րը կբա-
ցա ռի հա կա ռա կի ող ջա միտ հա վա նա կա նու թյու նը, չեն հերք վել ամ բաս տա նյալ 
Վա հան Մար գա րյա նի ան մե ղու թյան վե րա բե րյալ վեր ջի նիս և նրա պաշտ պա նի` 
Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տաքն նու թյան ըն թաց քում և սույն ո րոշ ման 20-
րդ կե տում շա րադր ված վե րաքն նիչ բո ղո քում ներ կա յաց ված պն դումն ե րը: Այլ 
կերպ` առ կա է ամ բաս տա նյալ Վա հան Մար գա րյա նի ան մե ղու թյան վե րա բե րյալ 
չփա րատ ված կաս կած, ո րն այն աս տի ճան ցածր չէ, որ պես զի հնա րա վո րու թյուն 
տար հաղ թա հա րե լու ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը, և բա ցա ռե լով հա կա ռա-
կի ող ջա միտ հա վա նա կա նու թյու նը, ան վե րա պահ հետ ևու թյուն ա նել առ այն, որ 
ամ բաս տա նյալ Վա հան Մար գա րյա նը մե ղա վո րու թյամբ կա տա րել է նա խաքն նու-
թյան մարմն ի կող մից ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով 
ո րակ ված, ի սկ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ի րա վա կան գնա հա տա կա նի հա-
մա ձայն` ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված, 
ի րեն վե րագր վող ա րար քը (…)»13: 

 Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը.
Վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետ ևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում՝ ներ քո շա-

րադրյալ հիմ նա վո րում նե րով.
10. Բո ղո քի հե ղի նա կը նշել է, որ ամ բաս տա նյալ նե րին մեղ սագր վող ա րարք-

նե րը վե րաո րա կե լու մա սով մե ղադ րո ղի վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լով և ամ բաս-
տա նյալ Վ.Մար գա րյա նի նկատ մամբ ար դա րաց նող հիմ քով քրե ա կան հե տապն-
դու մը դա դա րեց նե լով՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը թույլ է տվել դա տա կան սխալ, չի 
կի րա ռել այն նյու թա կան օ րեն քը, ո րը են թա կա էր կի րառ ման, ի նչ պես նաև սխալ 
է գնա հա տել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը:

10.1. Ը ստ բո ղո քա բե րի` ամ բաս տա նյալ նե րի ա րարք նե րը պատ ճա ռա հետևան-
քային կա պի մեջ են տու ժող Ս.Հայ րա պե տյա նի դա տա պարտ ման և պա տիժ կրե-
լու հետ: Տվյալ դեպ քում տե ղի է ու նե ցել պե տա կան իշ խա նու թյուն կրող ան ձանց 
կող մից ան ձին հան ցա վոր ա րարք կա տա րե լու դրդ չու թյուն, ո րն ան ձը չէր կա տա-
րի ա ռանց այդ դրդ չու թյան և դրա հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան ու 
պատ ժի չէր են թարկ վի, և նրա ա զա տու թյու նը չէր սահ մա նա փակ վի: Բո ղո քա բե րը 
գտել է, որ ամ բաս տա նյալ նե րի ա րարք նե րում առ կա է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգրքի 
308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված հան ցան քը:

10.2. Բա ցի այդ, ը ստ բո ղո քա բե րի՝ հիմ նա վոր չեն Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
պն դում նե րը` Վ.Մար գա րյա նի մե ղադ րան քի ա ռանց քային հան գա մանք նե րի վե-
րա բե րյալ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից իր հետ ևու թյուն նե րը ներ քին 
հա կա սու թյուն նե րով լի, մի մյանց հա կա սող և ա կն հայ տո րեն գոր ծի ել քով շա-

13 Տե՛ս քրե ա կան գործ, հա տոր 19, թեր թեր 1-102:
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հագրգռ ված ան ձանց ցուց մունք նե րի վրա կա ռու ցած լի նե լու և այդ պի սով ա ռանց 
ա պա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցու թյան Վ.Մար գա րյա նի նկատ մամբ ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցան քի կա տար ման հա-
մար մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ կա յաց նե լու վե րա բե րյալ:

10.3. Բո ղո քա բե րը գտել է նաև, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել կի-
րառ ման են թա կա քրե ա կան օ րեն քը, ի նչ պես նաև քրե ա կան գոր ծով հե տա զոտ-
ված ա պա ցույց նե րին տվել է սխալ ի րա վա բա նա կան գնա հա տա կան: Ար դյուն-
քում խախտ վել է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված՝ 
օ րի նա կան, հիմ նա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու 
պա հան ջը:

11. Վե րոգ րյա լի հի ման վրա, բո ղոք բե րած ան ձը խնդ րել է բե կա նել և փո-
փո խել ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա րա նի` 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 20-ի 
ո րո շու մը, Վ.Մար գա րյա նին և Վ.Ներ սի սյա նին մե ղա վոր ճա նա չել ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, նրանց նկատ մամբ նշա նա կել պա տիժ՝ 
ա զա տազր կում` 4 (չորս) տա րի ժամ կե տով և Հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի 2-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի կի րառ մամբ վեր ջին նե րիս ա զա տել պատ ժից: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը. 
12. Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ա ռջև բարձ րաց ված ի րա վա կան հար-

ցը հետ ևյալն է.  հիմ նա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված են ա րդյո՞ք Վե րաքննիչ 
դա տա րա նի հետ ևու թյուն նե րը՝ ամ բաս տա նյալ Վ.Ներ սի սյա նին մեղ սագր ված 
ա րար քը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով վե րաո րա կե-
լու մա սին Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
թող նե լու, ի նչ պես նաև ամ բաս տա նյալ Վ.Մար գա րյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգրքի 
308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում ար դա րաց նե լու վե-
րա բերյալ:

13. ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «1. Պաշ տո նա տար 
ան ձի կող մից իր պաշ տո նե ա կան դիր քը ծա ռա յու թյան շա հե րին հա կա ռակ օգ-
տա գոր ծե լը կամ ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լը՝ շա հա դի-
տա կան, ան ձնա կան այլ շա հագրգռ վա ծու թյու նից կամ խմ բային շա հե րից ել նե լով, 
ո րն է ա կան վնաս է պատ ճա ռել ան ձանց, կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վունք նե-
րին ու օ րի նա կան շա հե րին, հա սա րա կու թյան կամ պե տու թյան օ րի նա կան շա հե-
րին (գույ քային վնա սի դեպ քում՝ հան ցա գոր ծու թյան պա հին սահ ման ված նվա զա-
գույն աշ խա տա վար ձի ե րեք հա րյու րա պա տի կի չա փը գե րա զան ցող գու մա րը կամ 
դրա ար ժե քը) (…):

2. Նույն ա րար քը, ո րն ան զգու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է ծանր հետ ևանք ներ 
(…)»:

13.1. Քն նարկ վող հան ցա կազ մի հիմ նա կան ան մի ջա կան օբյեկ տը հան րային 
իշ խա նու թյան հա մա կար գի որ ևէ օ ղա կի նոր մալ գոր ծու նե ու թյունն է: Մի ա ժա մա-
նակ, քն նարկ վող հան ցա կազմ ու նի նաև լրա ցու ցիչ օբյեկտ՝ մար դու և քա ղա քա-
ցու ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, քա ղա քա ցի նե րի, կազ մա կեր պու թյուն-
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նե րի, պե տու թյան գույ քային, տն տե սա կան և այլ շա հե րը:
13.2. Պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն նե րի չա րա շահ ման օբյեկ տիվ կողմ իր 

մեջ ը նդ գր կում է ե րեք պար տա դիր հատ կա նիշ` 
ա) պաշ տո նա տար ան ձի կող մից իր պաշ տո նե ա կան դիր քը հա կա ռակ ծա-

ռա յու թյան շա հե րի օգ տա գոր ծե լը կամ ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը 
չկա տա րե լը, 

բ) հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րը` ան ձանց, կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին, հա սա րա կու թյան կամ պե տու թյան օ րի-
նա կան շա հե րին է ա կան վնաս հասց նե լու ձևով, 

գ) պատ ճա ռա կան կապն ա րար քի և հետ ևանք նե րի միջև: 
13.3. Պաշ տո նե ա կան դիր քի օգ տա գոր ծու մը, նախ, կա րող է դրս ևոր վել պաշ-

տո նա տար ան ձի կող մից ի րեն վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րը հա կա ռակ ծա-
ռա յու թյան շա հե րի ի րա կա նաց նե լով: Պաշ տո նա տար ան ձի լի ա զո րու թյուն նե րը 
սահ ման վում են հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տե րով: Հետ ևա բար, որ պես 
պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն նե րի օգ տա գոր ծում՝ պետք է դի տար կել այն պի-
սի ա րար քի կա տա րու մը, ո րը բխում է պաշ տո նա տար ան ձի լի ա զո րու թյուն նե-
րից: Միև նույն ժա մա նակ, պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն նե րի չա րա շահ ման 
հան ցա կազ մի առ կա յու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է, որ այդ լի ա զո րու թյուն ներն 
օգ տա գործ վեն հա կա ռակ ծա ռա յու թյան շա հե րի, այ սինքն՝ կա տար վող ա րար քը 
չպետք է բխի ծա ռայո ղա կան ան հրա ժեշ տու թյու նից: Ը նդ ո րում, որ պես ծա ռա-
յու թյան շա հեր պետք է դի տար կել ոչ մի այն այն պե տա կան մարմ ի, հիմ նար կի, 
կազ մա կեր պու թյան կամ ձեռ նար կու թյան շա հե րը, որ տեղ աշ խա տում է տվյալ 
պաշ տո նա տար ան ձը, այլև առ հա սա րակ հան րային կա ռա վար ման հա մա կար գի 
շա հե րը:

 Պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն նե րի չա րա շահ ման օբյեկ տիվ կող մը կա րող է 
դրս ևոր վել նաև պաշ տո նից բխող հե ղի նա կու թյունն օգ տա գոր ծե լով, ե րբ պաշ-
տո նա տար ան ձը, իր հե ղի նա կու թյունն օգ տա գոր ծե լով, ներ գոր ծում է մեկ ու րիշ 
ան ձի վրա՝ դր դե լով նրան հան ցան քի կա տար ման: Այս պա րա գա յում նրա ա րար-
քը պետք է ո րա կել որ պես հա մա պա տաս խա նա բար պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու-
թյուն նե րի չա րա շա հում և այն հան ցա գոր ծու թյան դրդ չու թյուն, ո րի կա տար մա նը 
նա դր դել է:

13.4. Պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն նե րի չա րա շահ ման հան ցա կազ մի օբյեկ-
տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նիշ են հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևանք նե րը: 
Քն նարկ վող հան ցա կազ մի դեպ քում այդ պի սի հետ ևանք է հա մար վում ան ձանց, 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին, հա սա րա կու-
թյան կամ պե տու թյան օ րի նա կան շա հե րին պատ ճառ ված է ա կան վնա սը: Է ա-
կան վնա սը կա րող է դրս ևոր վել ոչ մի այն գույ քային, այլ նաև ոչ գույ քային վնա սի 
ձևով: 

Այդ պի սի վնաս կա րող են հա մար վել մար դու ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն-
նե րի ոտ նա հա րու մը, իշ խա նու թյան մար մին նե րի հե ղի նա կազր կու մը, նրանց 
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գոր ծու նե ու թյան խա թա րու մը, հա սա րա կա կան կար գի խախ տու մը, խո շոր չա փե-
րի հափշ տա կու թյուն նե րի կամ այլ ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պար տա կու մը 
և այլն: 

Ոչ գույ քային վնա սի է ա կան լի նե լը գնա հա տե լիս պետք է հաշ վի առ նել քա-
ղա քա ցի նե րին, հա սա րա կու թյա նը և պե տու թյա նը հասց ված բա րո յա կան վնա սի 
ծան րու թյու նը, տու ժած քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը, ոտ նա հար ված ի րա վունք նե րի 
ու ա զա տու թյուն նե րի կար ևո րու թյու նը, դրանց ոտ նա հար ման աս տի ճա նը, հիմ-
նար կու թյան, կազ մա կեր պու թյան կամ ձեռ նար կու թյան նոր մալ գոր ծու նե ու թյան 
խա թար ման աս տի ճա նը և այլն:

13.5. Պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն նե րի չա րա շահ ման հան ցա կազ մի 
սուբյեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է մեղ քի դի տա վո րյալ ձևով: Ը նդ ո րում, նշ ված 
հան ցան քը կա րող է կա տար վել ի նչ պես ո ւղ ղա կի, այն պես էլ ա նուղ ղա կի դի տա-
վո րու թյամբ:

 Պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն նե րի չա րա շահ ման սուբյեկ տիվ կող մի պար-
տա դիր հատ կա նիշ է հան ցա գոր ծու թյան շար ժա ռի թը: ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
308-րդ հոդ վա ծում որ պես այդ պի սին նշ ված են շա հա դի տա կան կամ ան ձնա կան 
այլ շա հագրգռ վա ծու թյու նը կամ խմ բային շա հե րը: 

Պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն նե րը չա րա շա հե լը՝ շա հա դի տա կան շար ժա ռի-
թից ել նե լով, որ պես կա նոն, դրս ևոր վում է պաշ տո նա տար ան ձի կող մից հան-
ցան քը նյու թա կան օ գուտ ստա նա լու կամ ծախ սե րից կամ պար տա վո րու թյուն նե-
րից խու սա փե լու հա մար կա տա րե լով: 

Անձ նա կան այլ շա հագրգռ վա ծու թյու նը կա րող է դրս ևոր վել բազ մա զան ձևե-
րով: Դրա հիմ նա կան դրս ևո րում ներն են ա պօ րի նի վար քագ ծի վրա հիմ վող 
կա րի ե րիզ մը, հո վա նա վոր չու թյու նը, ի րա կա նու թյու նը բա րեն պաստ լույ սի ներ քո 
ներ կա յաց նե լու ցան կու թյու նը, փո խա դարձ ծա ռա յու թյուն ստա նա լու, տե ղի ու նե-
ցած ի րա վա խախ տում ներն ու հան ցա գոր ծու թյուն նե րը թաքց նե լու ցան կու թյու նը 
և այլն: Ա նձ նա կան շա հագրգռ վա ծու թյան դրս ևո րում է նաև ծա ռա յու թյան շա հի 
կեղծ ըն կա լու մը, ե րբ պաշ տո նա տար ան ձն ար դա րա նում է նրա նով, որ իր ա րար-
քը, ի բր, չի հա կա սում այն կազ մա կեր պու թյան շա հե րին, որ տեղ ի նքն աշ խա տում 
է, դեռ ա վե լին, օգ տա կար է այդ շա հե րի հա մար: Բայց, ե թե նման դեպ քե րում, 
պաշ տո նա տար ան ձի ա րար քը հա կա սում է առ հա սա րակ հան րային կա ռա վար-
ման հա մա կար գի բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան շա հե րին, ա պա քն նարկ վող հան-
ցա կազմ առ կա է:

Խմ բային շա հագրգռ վա ծու թյու նը կա րող է դրս ևոր վել ան ձանց մի ա վո րում նե-
րի շա հե րը պաշտ պա նե լու ցան կու թյան ձևով:

13.6. ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տես վում ծան րաց նող հան գա մանք նե րում պաշ տո-
նե ա կան լի ա զո րու թյուն նե րի չա րա շահ ման հա մար: Որ պես ծան րաց նող հան գա-
մանք նա խա տես ված է ան զգու շու թյամբ ծանր հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լը: 

Հարկ է նշել, որ « ծանր հետ ևանք ներ»-ն ար ժե քա վոր վող հաս կա ցու թյուն է: 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐ  2021  1-2 (259-260)

192

Ծանր հետ ևանք ներ կա րող են հա մար վել մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն-
նե րի հիմ նա րար խախ տում նե րը, խո շոր ար տադ րա կան կամ այլ բնույ թի վթա րը, 
տրանս պոր տի աշ խա տան քի կամ ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի եր կա րատև խա-
փա նու մը, պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, հիմ-
նարկ նե րի ու ձեռ նար կու թյուն նե րի աշ խա տան քի կազ մա լու ծու մը, ա ռանձ նա պես 
խո շոր չա փե րի նյու թա կան վնա սը, մար դու մա հը կամ ա ռող ջու թյա նը ծանր վնաս 
հասց նե լը և այլն:

13.7. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու-
թյուն նե րը չա րա շա հե լու հան ցա կազ մը և դրա ո րա կյալ տե սա կը նյու թա կան հան-
ցա կազ մեր են, այ սինքն՝ ա վարտ ված հան ցա գոր ծու թյան առ կա յու թյունն օ րենս-
դի րը կա պում է հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևան քի ա ռա ջաց ման հետ: Այլ կերպ, 
դրանց օբյեկ տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նիշ են հան դի սա նում` ա րար քը, 
հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևան քը, ա րար քի ու հետ ևան քի միջև պատ ճա ռա-
հետ ևան քային կա պը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ա րար քի և հան րո րեն վտան գա վոր 
հետևան քի միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի առ կա յու թյու նը հաս տա տե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է յու րա քան չյուր դեպ քում ան դրա դառ նալ հետ ևյալ հար ցե-
րին` 

ա) հան ցա վո րի ա րար քը ժա մա նա կային ա ռու մով նա խոր դե՞լ է հետ ևան քի 
(հան ցա վոր ար դյուն քի) ա ռա ջաց մա նը, թե՝ ոչ.

բ) հան ցա վո րի ա րարքն ա րդյո՞ք հետ ևան քի ա ռա ջաց ման ան հրա ժեշտ պայ-
ման է (այ սինքն, այն պի սի պայ ման, ա ռանց ո րի հետ ևան քը վրա չէր հաս նի), թե՝ 
ոչ.

գ) հան ցա վո րի ա րար քը տվյալ ի րադ րու թյան մեջ տվյալ հետ ևանքն ա ռա ջաց-
նե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյուն պա րու նա կե՞լ է, թե հետ ևանքն ա ռա ջա ցել է նրա 
ա րար քի հետ պա տա հա կա նո րեն կապ ված այլ ան ձի ա րար քի կամ այլ հան գա-
մանք նե րի ազ դե ցու թյան ար դյուն քում:

Քն նարկ վող հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ կող մի պար տա դիր հատ կա նի շի՝ ա րար-
քի և հան րո րեն վտան գա վոր հետ ևան քի միջև պատ ճա ռա կան կա պի առ կա յու-
թյան մա սին հնա րա վոր է հետ ևու թյան հան գել մի այն վե րոն շյալ ե րեք հար ցե րին 
դրա կան պա տաս խան տա լու դեպ քում: Հա կա ռակ պա րա գա յում, պետք է ար ձա-
նագ րել, որ բա ցա կա յում է հա մա պա տաս խան պատ ճա ռա կան կա պը, հետ ևա-
բար նաև` հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ կող մը:

14. Սույն գոր ծի նյու թե րի ու սում նա սի րու թյու նից եր ևում է, որ`
- Վ.Մար գա րյա նին և Վ.Ներ սի սյա նին մե ղադ րանք ներ են ա ռա ջադր վել ՀՀ 

քրե ա կան օ րենսգր քի 38-268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով14.

- Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը, Վ.Մար գա րյա նին և Վ.Ներ սի սյա նին ՀՀ քրե-

14 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 5-6-րդ կե տե րը:
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ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով ա ռա ջադր ված մե ղադ րանք նե րը 
վե րաո րա կե լով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, ար ձա-
նագ րել է, որ բա ցա կա յում է հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ կող մի պար տա դիր տար րը՝ 
ա րար քի և հետ ևան քի միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պը` պաշ տո նե ա կան 
լի ա զո րու թյուն նե րը չա րա շա հե լու ո րա կյալ հան ցա կազ մի մա սով։ Ա ռա ջին ա տյա-
նի դա տա րա նը նշել է, որ թեև դա տաքն նու թյամբ հե տա զոտ ված ո րոշ ա պա ցույց-
նե րի հա մա ձայն՝ ամ բաս տա նյալ ներ Վ.Մար գա րյա նը և Վ.Ներ սի սյա նը տու ժող 
Ս.Հայ րա պե տյա նին հայտ նել են, որ չի դա տա պարտ վի և դա տա րա նի դահ լի-
ճից կգ նա տուն, սա կայն, նրանց ա րարք նե րը պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի 
մեջ չեն գտն վում տու ժող Ս.Հայ րա պե տյա նի դա տա պարտ ման և պա տիժ կրե լու 
հետ: Ը ստ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ Ս.Հայ րա պե տյանն ա զա տազրկ ման է 
դա տա պարտ վել և ո րո շա կի ժամ կե տով պա տիժ է կրել իր կա տա րած հան ցան-
քի հա մար և դրա ար դյուն քում նրա ա զա տու թյան ի րա վուն քը ոչ թե խախտ վել, 
այլ սահ մա նա փակ վել է, այն է` դա տա րա նի դա տավճ ռով կի րառ վել է պե տա կան 
հար կադ րան քի մի ջոց` հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե ղա վոր ճա նաչ ված ան ձի 
նկատ մամբ, ո րն ար տա հայտ վել է օ րեն քով նա խա տես ված ան ձի ա զա տու թյան 
ի րա վուն քի սահ մա նա փակ մամբ և այդ սահ մա նա փա կու մը պատ ճա ռա հետ ևան-
քային կա պի մեջ չի գտն վում ամ բաս տա նյալ նե րի ա րարք նե րի հետ15:

- Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հա մա ձայն վել է Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
այն դա տո ղու թյուն նե րի հետ, որ ամ բաս տա նյալ նե րի ա րարք նե րը պատ ճա ռա-
հետևան քային կա պի մեջ չեն գտն վում տու ժող Ս.Հայ րա պե տյա նի դա տա պարտ-
ման և պա տիժ կրե լու հետ:

 Մի ա ժա մա նակ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Վ.Մար գա րյա նին ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով ար դա րաց րել է` ա րար քում հան ցա-
կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով՝ փաս տե լով, որ առ կա է ամ բաս տա նյալ Վ.Մար-
գա րյա նի ան մե ղու թյան վե րա բե րյալ չփա րատ ված կաս կած, ո րն այն աս տի ճան 
ցածր չէ, որ պես զի հնա րա վո րու թյուն տար հաղ թա հա րե լու ան մե ղու թյան կան-
խա վար կա ծը, և բա ցա ռե լով հա կա ռա կի ող ջա միտ հա վա նա կա նու թյու նը՝ ան վե-
րա պահ հետ ևու թյուն ա նել առ այն, որ ամ բաս տա նյալ Վ.Մար գա րյա նը մե ղա վո-
րու թյամբ կա տա րել է նա խաքն նու թյան մարմ ի կող մից ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով ո րակ ված, ի սկ Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ի րա-
վա կան գնա հա տա կա նի հա մա ձայն` ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սին հա մա պա տաս խա նող ա րար քը16: 

15. Նա խորդ կե տում մեջ բեր ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը գնա հա տե-
լով սույն ո րոշ ման 7-7.8-րդ կե տե րում վկա յա կոչ ված ա պա ցույց նե րի և 13-13.7-րդ 
կե տե րում մեջ բեր ված ի րա վադ րույթ նե րի ու ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր-
քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վե րաքն նիչ 
դա տա րա նը, հա մա ձայն վե լով Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից Վ.Ներ սի-

15 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 8-րդ կե տը:
16 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 9-րդ կե տը:
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սյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով ա ռա ջադր ված 
մե ղադ րան քը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով վե րաո-
րա կե լու հետ, ի նչ պես նաև Վ.Մար գա րյա նին ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում ար դա րաց նե լով, պատ շաճ 
գնա հատ ման չի են թար կել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, ի նչ պես նաև պատ-
շաճ ի րա վա կան վեր լու ծու թյան չի են թար կել ամ բաս տա նյալ նե րի ա րարք նե րի և 
տու ժող Ս.Հայ րա պե տյա նի դա տա պարտ ման ու պա տիժ կրե լու միջև պատ ճա ռա-
հետ ևան քային կա պի առ կա յու թյան հար ցը: 

16. Այս պես, ան դրա դառ նա լով ամ բաս տա նյալ նե րի ա րարք նե րի և տու ժող 
Ս.Հայ րա պե տյա նի դա տա պարտ ման ու պա տիժ կրե լու միջև պատ ճա ռա հետ-
ևան քային կա պի առ կա յու թյան հար ցին, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հա մա ձայն վել 
է Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի այն դա տո ղու թյան հետ, որ տու ժող Ս.Հայ րա-
պե տյա նի ա զա տու թյան ի րա վուն քը տվյալ պա րա գա յում չի խախտ վել, այլ սահ-
մա նա փակ վել է, ո րը դրս ևոր վել է դա տա րա նի կող մից նրա կա տա րած ա րար քի 
հա մար պա տիժ նշա նա կե լով և այդ պա տի ժը կրե լով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րոն-
շյալ դա տո ղու թյան հետ հա մա ձայն վե լով, հաշ վի չի ա ռել այն, որ ամ բաս տա նյալ-
նե րի կող մից պաշ տո նե ա կան դիր քը ծա ռա յու թյան շա հե րին հա կա ռակ օգ տա-
գոր ծե լը դրս ևոր վել է նրա նում, որ Ս.Հայ րա պե տյա նին նյու թա պես ա պա հո վե լու 
վե րա բե րյալ խոս տում ե րով հա մո զե լու ե ղա նա կով նրանք դր դել են վեր ջի նիս 
ա ռանց ի րաց նե լու նպա տա կի թմ րա մի ջոց ա պօ րի նի ձեռք բե րե լուն, պա հե լուն և 
փո խադ րե լուն ու մի ա ժա մա նակ ե րաշ խա վո րել են, որ նա չի զրկ վի ա զա տու թյու-
նից։ Այ սինքն, ամ բաս տա նյալ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում է Ս.Հայ րա-
պե տյա նի մոտ ծա գել հան ցանք կա տա րե լու դի տա վո րու թյու նը: Այլ կերպ, ա ռանց 
ամ բաս տա նյալ նե րի դրդ չու թյան և տված ե րաշ խի քի, Ս.Հայ րա պե տյա նը չէր կա-
տա րի այն ա րար քը, ո րի հա մար են թարկ վել է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
և կրել է ա զա տազրկ ման ձևով պա տիժ՝ փաս տա ցի շուրջ 4 (չորս) ա միս գտն վե լով 
ա նա զա տու թյան մեջ՝ քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կում: Այս ա ռու մով Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը փաս տում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը պատ շաճ չեն գնա հա-
տել քրե ա կան գոր ծում առ կա այն փաս տա կան տվյալ նե րը, հա մա ձայն ո րոնց` 
Ս.Հայ րա պե տյա նի կող մից Վ.Մար գա րյա նի և Վ.Ներ սի սյա նի ա ռա ջար կին հա-
մա ձայն վե լը և ա ռանց ի րաց նե լու նպա տա կի ա պօ րի նի թմ րա մի ջոց ձեռք բե րե լը, 
պա հե լը, փո խադ րե լը պայ մա նա վոր ված է ե ղել նաև բարձր պաշ տոն ներ զբա ղեց-
նող Վ.Մար գա րյա նին և Վ.Ներ սի սյա նին վս տա հե լու և հա վա տա լու հան գա ման-
քով17: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վ.Մար գա րյա նը հան դի սա ցել 
է ՀՀ ոս տի կա նու թյան Գե ղար քու նի քի մար զային վար չու թյան Մար տու նու բաժ նի 
պե տը, ի սկ Վ.Ներ սի սյա նը` նույն բաժ նի պե տի օ պե րա տիվ գծով տե ղա կա լը, վեր-
ջին ներս օ ժտ ված են ե ղել ի րենց ծա ռայո ղա կան են թա կա յու թյան տակ չգտն վող 

17 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 7.2-7.3-րդ կե տե րը:
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ան ձանց նկատ մամբ կար գադ րիչ լի ա զո րու թյուն նե րով և կոչ ված լի նե լով կան խել, 
խա փա նել, հայտ նա բե րել և բա ցա հայ տել հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ը ստ նրանց 
ա ռա ջադր ված մե ղադ րանք նե րի, կա տա րել են ա րարք ներ, ո րոնք ու ղ ղա կի ո րեն 
հա կա սում են ոս տի կա նու թյան ա ռջև դր ված խն դիր նե րին18:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ հան գա մանք նե րի հաշ վառ-
մամբ՝ ամ բաս տա նյալ նե րի ա րարք նե րի և տու ժող Ս.Հայ րա պե տյա նի դա տա-
պարտ ման ու պա տիժ կրե լու միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պի առ կա յու թյան 
հար ցը ո րո շե լու նպա տա կով ստո րա դաս դա տա րան նե րը պետք է քն նար կե ին 
այն, թե ա րդյո՞ք ամ բաս տա նյալ ներ Վ.Մար գա րյա նի և Վ.Ներ սի սյա նի ա րարք-
նե րը վե րոն շյալ հետ ևանք նե րի (տու ժող Ս.Հայ րա պե տյա նի դա տա պարտ ման ու 
պա տիժ կրե լու) ա ռա ջաց ման ան հրա ժեշտ պայ ման են ե ղել (այ սինքն, այն պի սի 
պայ ման, ա ռանց ո րի հետ ևան քը վրա չէր հաս նի), և ա րդյո՞ք ամ բաս տա նյալ նե րի 
ա րարք նե րը տվյալ ի րադ րու թյան մեջ նշ ված հետ ևանք ներն ա ռա ջաց նե լու ի րա-
կան հնա րա վո րու թյուն պա րու նա կել են, թե՞ հետ ևանք ներն ա ռա ջա ցել են նրանց 
ա րարք նե րի հետ պա տա հա կա նո րեն կապ ված այլ ան ձի ա րար քի կամ այլ հան-
գա մանք նե րի ազ դե ցու թյան ար դյուն քում: 

17. Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Վե րաքննիչ 
դա տա րա նը, Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տավ ճի ռը` ամ բաս տա նյալ Վ.Մար-
գա րյա նին մե ղա վոր ճա նա չե լու մա սով բե կա նե լով և վեր ջի նիս ար դա րաց նե լով, 
ը ստ է ու թյան, բա վա րար վել է ա պա ցույց նե րի թվարկ մամբ և դրան ցում առ կա հա-
կա սու թյուն նե րի մա սին ը նդ հա նուր բնույ թի դա տո ղու թյուն ներ ա նե լով՝ ա ռանց 
մատ նան շե լու, թե ո րոնք են այդ հա կա սու թյուն նե րը և ա րդյոք դրանք ու նեն է ա-
կան նշա նա կու թյուն ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը գնա հա տե լու հար ցում19: Վե-
րոն շյա լի կա պակ ցու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կրկ նում է, որ ա պա ցույց նե րի 
միջև հա կա սու թյան առ կա յու թյան դեպ քում դա տա րան նե րը, դրան ցից յու րա-
քան չյու րը են թար կե լով բազ մա կող մա նի հե տա զոտ ման ու գնա հատ ման, պետք 
է դրանց ար ժա նա հա վա տու թյան հար ցում գան հա մա պա տաս խան հետ ևու թյան` 
մաս նա վո րա պես նշե լով, թե որ ա պա ցույցն են ա ռա վել ար ժա նա հա վատ գնա հա-
տում20: 

17.1. Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է նաև, որ Վե րաքն նիչ դա տա-
րա նը պատ շաճ չի գնա հա տել՝

- Վ.Մար գա րյա նի՝ որ պես կաս կա ծյալ տված ցուց մուն քը21. 
- Ս.Հայ րա պե տյա նի դատ վա ծու թյու նը մար ված լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա-

ման քը պար զե լու վե րա բե րյալ Վ.Ներ սի սյա նի և Վ.Մար գա րյա նի ցուց մունք նե րը: 
Հատ կան շա կան է, որ հե տա գա յում, ե րբ Վ.Մար գա րյա նը չի ըն դու նել ի րեն ա ռա-
ջադր ված մե ղադ րան քը, այ նու ա մե նայ նիվ նշել է, որ հնա րա վոր է, որ Ս.Հայ րա-

18 Տե՛ս «Ոս տի կա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը:
19 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 9-րդ կե տը:
20 Տե՛ս, mutatis mutandis, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` Վար դան Ան տո նյա նի գոր ծով 2020 թվա կա նի մայի-
սի 26-ի թիվ ԼԴ2/0056/01/16 ո րոշ ման 19-րդ կե տը: 
21 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 7-րդ կե տը:
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պե տյա նի դատ վա ծու թյան հետ կապ ված խո սակ ցու թյուն ու նե ցած լի նի, 
- գոր ծում առ կա ա պա ցույց ներն այն մա սին, որ 2014 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 

29-ի ն՝ Ս.Հայ րա պե տյա նի գոր ծով դա տա կան նիս տի նա խորդ օ րը, Վ.Մար գա րյա-
նը Ս.Հայ րա պե տյա նին վս տա հեց րել է, որ դա տա րա նում խն դիր ներ չեն ա ռա ջա-
նա22, 

- ամ բաս տա նյալ ներ Վ.Մար գա րյա նի և Վ.Ներ սի սյա նի կող մից ու նրանց ա նու-
նից տու ժո ղի ըն տա նի քին նյու թա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու (4 պարկ ա լյուր, 
եր կու բջ ջային հե ռա խոս, 263.000 ՀՀ դրամ, 5000 Ա ՄՆ դո լար) մա սին գոր ծում 
առ կա տվյալ նե րը: Հատ կան շա կան է, որ տու ժող Ս.Հայ րա պե տյա նի ըն տա նի-
քին ցու ցա բեր ված օգ նու թյունն ա կն հայ տո րեն գե րա զան ցում է Վ.Մար գա րյա նի 
և Վ.Ներ սի սյա նի կող մից այլ ան ձանց ցու ցա բեր ված նյու թա կան օգ նու թյան ծա-
վալ նե րը23,

- այն փաս տա կան տվյալ նե րը, հա մա ձայն ո րոնց` Վ.Մար գա րյա նի ըն կեր 
Ա.Ավե տի սյա նը նրա ա նու նից 5.000 Ա ՄՆ դո լար է տվել Ն.Է լո յա նին՝ ՀՀ ոս տի-
կա նու թյան ներ քին ան վտան գու թյան վար չու թյուն ներ կա յաց րած բո ղո քը հետ 
վերց նե լու հա մար,

- 2014 թվա կա նի օ գոս տո սի 7-ին (այդ օ րը, ը ստ Վ.Ներ սի սյա նի ցուց մուն քի, 
Վ.Մար գա րյա նի աշ խա տա սե նյա կում հան դի պել են Ս.Հայ րա պե տյա նին) և հոկ-
տեմ բե րի 30-ին (Ս.Հայ րա պե տյա նի գոր ծով դա տա կան քն նու թյան օ րը` ա ռա-
վո տյան) Ս.Հայ րա պե տյա նի կող մից Վ.Մար գա րյա նին զան գա հա րե լու վե րա բե-
րյալ գոր ծում առ կա տվյալ նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար-
ձա նագրել, որ Ս.Հայ րա պե տյա նի` վե րը նշ ված օ րե րին կա տար ված զան գե րին 
Վ.Մար գա րյա նի չպա տաս խա նե լու հան գա ման քը ստո րա դաս դա տա րա նի կող-
մից պետք է գնա հատ վեր գոր ծում առ կա այն տվյալ նե րի հա մա տեքս տում, հա-
մա ձայն ո րոնց՝ Վ.Մար գա րյանն ա սել է, որ Ս.Հայ րա պե տյանն այլևս ի րեն չզան-
գա հա րի և կապ պահ պա նի Վ.Ներ սի սյա նի հետ:

- « Կա նեփ-կա կաչ 2014» հա մա լիր օ պե րա տիվ կան խար գե լիչ մի ջո ցառ ման 
շր ջա նակ նե րում ՀՀ ոս տի կա նու թյան Մար տու նու բաժ նի կող մից ցու ցա նիշ ներ 
ա պա հո վե լու վե րա բե րյալ գոր ծում առ կա տվյալ նե րը: Այս ա ռու մով, հատ կան շա-
կան է, որ ի տար բե րու թյուն 2013 թվա կա նի ան ցկաց ված մի ջո ցառ ման շր ջա-
նա կում ար ձա նագր ված՝ թմ րա մի ջոց պա հե լու և օգ տա գոր ծե լու կաս կա ծան քով 
բեր ման են թար կե լու մեկ դեպ քի` 2014 թվա կա նին այդ մի ջո ցառ ման շր ջա նա կում 
բա ցի Ս.Հայ րա պե տյա նից, այլ ան ձանց բեր ման են թար կե լու դեպ քեր Մար տու նու 
բաժ նում չեն ար ձա նագր վել24: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 
Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տավ ճի ռը` ամ բաս տա նյալ Վ.Մար գա րյա նին 
մե ղա վոր ճա նա չե լու մա սով բե կա նե լով և վեր ջի նիս ար դա րաց նե լով, կա յաց րել է 

22 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 7.1-7.2-րդ կե տե րը:                                     
23 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 7.6-րդ կե տը:
24 Տե՛ս սույն ո րոշ ման 7.8-րդ կե տը:
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չպատ ճա ռա բան ված դա տա կան ա կտ: Մինչ դեռ, դա տա կան ակ տի պատ ճա ռա-
բա նու թյուն նե րը պետք է կա ռուց վեն տրա մա բա նո րեն կապ ված և գոր ծի փաս-
տա կան հան գա մանք նե րից բխող հս տակ, ո րո շա կի և հա մո զիչ հետ ևու թյուն նե րի 
վրա, ու ս տիև դա տա կան ակ տի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ քում վե րա ցա-
կան, ը նդ հան րա կան դա տո ղու թյուն նե րի առ կա յու թյունն ան մի ջա կա նո րեն վկա-
յում է այդ պի սի պատ ճա ռա բա նու թյան ոչ պատ շաճ լի նե լու մա սին25: 

18. Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հետ ևու թյուն նե րը՝ ամ բաս տա նյալ Վ.Ներ սի սյա նին մեղ-
սագր ված ա րար քը ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով վե-
րաո րա կե լու մա սին Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ա կտն օ րի նա կան 
ու ժի մեջ թող նե լու, ի նչ պես նաև ամ բաս տա նյալ Վ.Մար գա րյա նին ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քում ար դա-
րաց նե լու վե րա բե րյալ, հիմ նա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված չեն:

19. Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
թույլ է տվել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ, 126-րդ, 127-րդ, 
358-րդ և ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ ված նե րի խախ տում եր: Այ սինքն, 
թույլ են տր վել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 397-րդ և 398-րդ հոդ-
ված նե րով նա խա տես ված քրե ա կան օ րեն քի ոչ ճիշտ կի րա ռում և քրե ա դա տա-
վա րա կան օ րեն քի է ա կան խախ տում եր, ո րոնք հիմք են Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նույն դա տա րան նոր քն նու թյան ու ղար կե լու հա մար:

 Նոր քն նու թյան ըն թաց քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է մե ղադ րո ղի և 
ամ բաս տա նյալ Վ.Մար գա րյա նի պաշտ պա նի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը քն նու թյան 
առ նի` հաշ վի առ նե լով սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րը: 

20. Ա նդ րա դառ նա լով ամ բաս տա նյալ նե րի նկատ մամբ խա փան ման մի ջոց կի-
րա ռե լու հար ցին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վ.Մար գա րյա նի և Վ.Ներ-
սի սյա նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց պետք է ը նտ րել չհե ռա նա լու մա-
սին ստո րագ րու թյու նը։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ-
մա նադ րու թյան 162-րդ, 163-րդ, 171-րդ հոդ ված նե րով, « Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան դա տա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 11-րդ հոդ վա-
ծով, ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 16-րդ, 39-րդ, 43-րդ, 3611, 403-
406-րդ, 419-րդ, 422-423-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 

25 Տե՛ս mutatis mutandis, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` Ֆրուն զիկ Գալս տյա նի գոր ծով 2010 թվա կա նի մար-
տի 26-ի թիվ Ե ԿԴ/0058/11/09, Գևորգ Խնու սյա նի գոր ծով 2013 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 18-ի թիվ 
Ե ԷԴ/0030/01/12, Ար սեն Մա կա րյա նի գոր ծով 2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18-ի թիվ Ե ԿԴ/0016/11/15, 
Ա րա մայիս Հա կո բյա նի գոր ծով 2016 թվա կա նի հու նի սի 24-ի թիվ Ե ԿԴ/0224/01/14, Մար տուն Հա կո-
բյա նի գոր ծով 2017 թվա կա նի ապ րի լի 12-ի թիվ Ա ՐԴ1/0005/11/16, Ա րա րատ Սարգ սյա նի գոր ծով 2019 
թվա կա նի հու նի սի 12-ի թիվ Ե ԱԴԴ/0005/01/17 ո րո շում ե րը, Գե ղամ Ղա զա րյա նի գոր ծով 2012 թվա-
կա նի մար տի 30-ի թիվ Ա ՐԴ/0121/01/11 ո րոշ ման 19-րդ կե տը։
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  ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: ՀՀ վե րաքն նիչ քրե ա կան 
դա տա րա նի՝ 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 20-ի ո րո շու մը մաս նա կի ո րեն` ամ բաս-
տա նյալ Վա հան Ար տա շե սի Մար գա րյա նի վե րա բե րյալ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
308-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով և ամ բաս տա նյալ Վար դան Ժո րայի Ներ սի սյա նի 
վե րա բե րյալ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, բե կա նել և 
գործն ու ղար կել նույն դա տա րան՝ նոր քն նու թյան:

2. Ամ բաս տա նյալ ներ Վա հան Ար տա շե սի Մար գա րյա նի և Վար դան Ժո րայի 
Ներ սի սյա նի նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց ը նտ րել չհե ռա նա լու մա սին 
ստո րագ րու թյու նը:

3. Ո րո շում օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճում 
հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման: 
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ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔ

ՀՀ դատավորների միությունը շնորհավորում է

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Նաիրա ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻ ծննդյան 55-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Նաիրա ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ ծննդյան 55-ամյակը,

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր
Սերժիկ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ ծննդյան 55-ամյակը,

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր
Անի ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԻ ծննդյան 50-ամյակը,

ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր
Լիանա ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ ծննդյան 45-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի  առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Զարուհի ՆԱԽՇՔԱՐՅԱՆԻ ծննդյան 45-ամյակը,

ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր

Արմինե ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐ  2021  1-2 (259-260)

200

ՀՀ Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի նախագահ

Հովհաննես ԱՎԱԳՅԱՆԻ ծննդյան 40-ամյակը,

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր
Անի ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻ ծննդյան 30-ամյակը,

մաղթում նրանց առողջություն, անսպառ եռանդ
և մասնագիտական արդյունավետ գործունեություն:


